


కొత్తపల్లి  పిల్లిల్ కథల్ పుస్తకం-66 మ-జూన  2014      
మ ూ ల్ ం:  http://kottapalli.in/2014/06/welcome

                                                                                                                                                                                               

వె ల్ ల్  ప ట్ టిక:

వ్ య క్ తల్ ు స్ ం స్ థల్ ు     బ య ం క్ ట రన ు స ఫ ర ు క స్ ం అ క క ం ట ు వ వ్ ర ల్ ు :
Kottapalli Prachuranalu,
S.B. A/c No: 62320333310
SBH- Dharmavaram Branch,
ISFC code: SBHY0020902

వ డి  ప రతి  వె ల్   
(పోస్టిజీ అదనం)

25 రూ. 30 రూ.

12 ప రత్ ు ల్ ు  
(పోస్టిజితో స్హ)

300 రూ. 350 రూ.  కొ త్ తప ల్ లి ప రచ ు ర ణ ల్ ు
1-127/A,     యం ఆర వ ఆఫస్ు దగగర,

చననకొత్తపల్లి- 515101
 అనంత్పురం జిలలి

ఫను  :  7702877670   ఇ  -  మయల్ు  :   team@kottapalli.in     

వెబసటైు  :   http://kottapalli.in  

రనునన 12 పరత్ుల్కస్ం డబ్బుబుల్న మనిఆరడరు/బయంక్ టరనుసఫరు ద్వార చల్లించ 
మీ   చరునామాను  పోస్ుటి/యససమమెస/ఇ-మయల్ు  ద్వార  తెల్యజేయండి. 

పుస్తకాల్ను  సాధారణ   పోస్ుటిలో పంపుతాం,

మీ  రచనల్ను  పోస్ుటి/ఇమయల్ు  రూపంలో   పంపండి.  బగుననవాట్ని    త్పపక 
పరచురిసాతం!

ఇంటర్నట్లో  ఈ పుస్తకానిన వవధ ఫారమెటులోలి ఉచత్ంగా చదవ్వ్చుచ, 

డౌన్లిడు చేస్ుకవ్చుచ, అవ్స్రమనిపిస్త  మీ వాణిజేయత్ర 
కారయకరమాల్కస్ం మీ అంత్ట మీరే దీనిన ముద్రంచుకవ్చుచ! 

వవ్రల్క్ స్ందరిశించండి: "క్రయేట్వ్ కామనస-షేర అలైక-నాన 
కమరిషయల లైసనుస”

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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ఇంటర్నట్లో  పెటటిటంతోప్టు,  కొనిన   పరత్ుల్ు  అచుచ వేయటం  మాక్   ఇష్టిం. 

అందరి  మల్ూ  కరి  చేస్   ఈ పనిలో  మీరూ ప్ల్ుపంచుకం డి.  పిల్లిల్  కథల్ 
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సె ల వ ల ు
నరేషూ,  స్ురేషూ,  లక,  కళ,  స్ుధ,  మహేశ,  కార్తక,  పండ,  జ్యత్స్న-  అందర్ూ కల్సార్ు ఓ 
ఎండ పొదుదన.

"ఒరేయ, అందర్ం ఇవాళళ ఏదనైా సాహస్ కార్యం చేదాదంరా!" అనానడ  కార్తక.

"సాహస్  కారాయలు  చెయ్యలంటే   గుహలు,  పాడబడడ  కోటలు,  దొంగలు,  దయ్యలు-  ఇవనీన 
ఉండల్రా, మన ఊళ్ళ ఏమున్నై?" విచార్ంగా అననద్ స్ుధ.

"అవి లేకపోయినా సాహసాలు చెయయచుచ. ఉదాహర్ణక, మన ఊర్వత్ల మామిడి తోట ఉంద్ 
కదా, దానిలోంచి  త్లా నాలుగు మామిడి కాయలు  కొటేటస్ుక రావటం-.." అనానడ స్ురేష. 

"ఆ తోటవాళుళ చాలా జాగరిత్త పర్ులు. మనలాంటి  వీర్పిలలిలు మామిడి కాయలు కొటేటయకండ 
ఓ  ముస్లాయనను  కట్టతో  స్హా  కాపలా  పెట్టర్ు.   మనం  ఆయన  కంట  పడడమంటే  అంత 
స్ంగత్ులు" అంద్ లక.

"అందుక, అద్ సాహస్ కార్యం అని నేనననద్. మనం  కాయలు కొటేటయ్ల్; ఆ  తాత్క కనబడల్, 

త్పిపించుకోవాల్- వీర్ులైన మనలాంటివాళళక త్గిన పని అద్!" అనానడ స్ురేష, ఆలోచిస్ూత.
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"అవును! అవును!" అనానర్ు అందర్ూ.

"మర్యిత  వెంటనే  బయలు  దేర్దాం.  పిలలిలు,  స్తరీలు  ఇంట్లినే  ఉండండి.  ఇలాంటి  సాహస్ 
కారాయలు మగ పిలలిలక  పరిమిత్ం!" అనానడ  మహేశ, ఉతాస్హంగా లేచి నిలబడి.

"నేనూ  వసాతను!"  అని  నిలబడడద్  జ్యత్స్న.  జ్యత్స్నక    ఆరేళుళ.  అకకడ  చేరిన  పిలలిలందరిలోకీ 
చిననద్ జ్యతస్న.

"ఆడపిలలిలూ  సాహసాలు చెయయగలర్ు. ఝానీస్ లక్ష్మీ బాయి గురించి మీకెవవరికీ తెలీదేమో. మా 
సార్ చెపాపిర్ు మాక!" అననద్  లక.

"నేనూ వసాతను. నాక మామిడికాయలు కావాల్" అంద్ జ్యత్స్న.

"మేర్  కోం  తెలుస్ుగా,  ఒకక  దబబ  కొటిటందంటే  అంత  స్ంగత్ులు.  వెళ్త  అందర్ం  వెళ్తం  అంత. 

ఆడ-మగా అని తడలు లేవు-అందర్ూ సాహస్ వీర్ులే, జాగరిత్త" బెద్రించింద్  స్ుధ.

"నేనూ వసాతను! నేనూ వసాతను!" అంద్ జ్యత్స్న మళ్ళ.
"జ్ష, నువ్వదుదలేవ, మర్ చిననదానివి. స్రిగాగా పర్ుగెత్తటం కూడ రాదు నీక" అనానడ మహేశ. 

జ్త్స్న  ఏడపు  మొదలటిటంద్.

"ఇద్గ, మీక ఏద్ కావాలంటే అద్ చేయండి. దానిన మటుక  ఏడిపించకండి!" అననద్ జ్యత్స్న 
వాళలిమమ, ఇంట్లించి బయటిక వచిచ.  వాళళంతా  చేరింద్ జ్యత్స్న వాళ్ళంట్లినే, మరి.

కొద్ద  స్పటిక  అందర్ూ  తోట  దగగారిక  చేర్ుకనానర్ు.  "అద్గ  కాయలు!  అద్గ  కాయలు!" 
అర్వటం మొదలు పెటిటంద్ జ్యత్స్న. 

"ఉష..  చపుపిడ చేయకండి.  ముందుగా  మనందర్ం   తోట  లోపల్క  దూరాల్.  రండ  జటులిగా 
విడిపోయి,  రండ  వెైపులనుండీ  చెటలి  మీద్క  ఒకసారి  దాడి  చేయ్ల్.  కాపలా  తాత్  ఒకవెైపుక 
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పర్ుగు  పెడతాడ.  అపుపిడ  అటువెైపు  వాళుళ  పారిపోవాల్.  రండోవెైపువాళుళ   అందరికీ  స్రిపడ 
కాయలు కొటుటకొని వచేచసాతర్ు!" పధకం వివరించాడ  స్ురేష.

"పులలి పులలిని కాయలు- " పాట మొదలటిటంద్  జ్యత్స్న.  వెంటనే  ఆ పాప నోర్ు మూసింద్ లక. 

పిలలిలంతా తోటలోపల్క దూరార్ు.

అంత్లోనే "ఎవర్దీ?!.." అంటూ  కట్టను త్డత్ూ  వచాచడ  కాపలా తాత్.

పిలలిలంతా  త్లొక  ద్కకకూ  పర్ుగు  పెట్టర్ు.   ఎవరికవాళుళ  చేతికంద్న  రాళలినలాలి   చెటలి  మీద్క 
విసిరేసార్ు. కొనిన కొనిన కాయలు రాలాయి అకకడకకడ.

తాత్ అర్వటం మొదలట్టడ- "దొంగ పిలలిలాలిరా! మీ పని అయిపోయింద్ కాస్ుకోండి- మిమమల్న 
ఇకకడే  చెటలిక  కటేటసాతను"  అని  ముందుక  దూకాడ.  మర్ుక్షణం   తాత్  చేతిక  చికకపోయ్డ, 

కాయలు ఏర్ుకంటునన  స్ురేష. దొరికీ దొర్కగానే బిగగార్గా ఏడవటం మొదలుపెట్టడ తోటంతా 
వినబడేటులి.
తాత్ వాడి చేతిని దొర్క పుచుచకొని- ఇద్గ- పిలలిలంతా మరాయదగా ఇకకడిక వచేచసాతరా, లేకపోత 
వీడిని  పటుటకెళ్ళ పోలీస్ులక అపపిజెప్పిదా?" అని అరిచాడ   ఉతాస్హంగా.

పిలలిలందర్ూ  ఎకకడివాళులి  అకకడ   నిశ్చషుటలై  నిలబడిపోయ్ర్ు.  ఇలా  జర్గొచచనిఎవవర్ూ 
ఊహించలేదు మరి. స్ురేష  ఏడపు పెదదదైంద్-ముస్లాయన బెద్రింపులు కూడ. త్రావతి ఐదు 
నిముషాలోలి  పిలలిలంతా  ఒకకరొకకర్ుగా   బయటిక  వచిచ  తాత్ముందు   నిలబడడర్ు  త్లలు 
వంచుకొని.

"అందర్ూవచేచశారా, ఇంకా ఎవర్నాన దొంగలు మిగిల్పోయ్రా?" అరిచాడ తాత్, పెదద పోలీస్ు 
లాగా.

"లక-జ్యత్స్న  ఏరి?" పిలలిలు ఒకళలి ముఖాలొకళుళ చూస్ుకనానర్ు. అంత్లో   జ్యత్స్న గొంత్ు 

4



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-68

వినబడింద్-

"తాతా!  మరే,  నాక  పద్  మామిడి  కాయలు  ఇసాతవా?  వీళలిందరికంటే  ఎకకవ?"  అడిగింద్ 
జ్యత్స్న,  చెటలి  మర్ుగునుండి వచ్చ రాగానే. 

ఆ పాపని చూడగానే  తాత్  పదధతి మారిపోయింద్.

"ఓఁ..ఇసాత పాపా! వీళలిక ఎన్ననిన  ఇమమంట్వు?" అడిగాడ తాత్.

"రండ రండ ఇవువ!" రాణీలాగా చెపిపింద్ జ్యత్స్న.

తాత్  పిలలిలందరికీ  త్లా  నాలుగు  మామిడి  కాయలూ  ఇచాచడ-  "ఇంకా  కాయలు  కావాలంటే 
ఇంటిక  పంపిసాతనులండయ్య.  అరిచానని  ఏమీ  అనుకోబాకండి."  చెపాపిడ,  జ్యత్స్నను 
ఎత్ుతకొని వాళలి వెంటే  బయలుదేర్ుత్ూ.

తాత్  త్మను  కటేటసి  పోలీస్ులక  అపపిజెబుతాడని  వణికపోత్ునన  పిలలిలంతా  నిరాఘాంత్  పోయ్ర్ు. 

అయినా  ఇలులి చేరాక గానీ వాళలిక అర్థం కాలేదు- వాళుళ వెళ్ళన ఆ తోట  జ్యత్స్న వాళలిదేనని!

అయినా పిలలిలందరికీ  ఆనాటి సాహస్కార్యం చాలా నచిచంద్.  ఆ త్ృపితలో సెలవలనీన  మా గొపపిగా 
గడిచిపోయ్యి!

సెలవలోలి మనం చేస్ సాహస్కారాయలనీన  ఇలాంటి అలలిరిపనులే కానకకరేలిదు. అయిత ఎవరిక వాళలిం, 

మనక గుర్ుతండిపోయే పనులేవెైనా చేస్త బాగుంటుంద్. అట్లింటి పని ఒకకటి చేసినా చాలు- మన 
సెలవులు అదుభుత్ంగా గడినటులి లకక.  

మరి  మీర్ంతా  సెలవల్న  అదుభుత్ంగా  గడపుతార్నీ,  ఆ  ముచచటులి  మాక  రాసి  పంపుతార్నీ 
ఆశిస్ూత-
కొత్తపల్లి బృందం.
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నీ తి చ ం ద్ రిక  
జరిగిన కథ:  నీటి పక్షులక, భూమీమద తిరిగే పక్షులక మధయ జరిగిన యుదధంలో   న్మల్రాజు గెల్చింద్.  కాక  
మేఘవర్ుణుడ శత్ురివర్గాంలో  చేరి, వాళలి కోటను కాలేచయటం వలననే  ఆ గెలుపు సాధయం అయియంద్.  గెల్చిన  
న్మల్ చిత్రవర్ుణుడ స్ంతోషంగా త్న రాజయం చేర్ుకననద్. ఇక చదవండి, నీతి చంద్రిక 49 వ భాగం...

మూలం - కీ.శ్. కందుకూరి వీరేశల్ంగం      స్ర్ళ్కర్ణ - ఘడియ్ర్ం వంకట నారాయణ శర్మ 

ఆ  విధంగా  కోటను  మొతాతనీన  కాల్చ  త్నక 
గెలుపు  కూరిచన  మేఘవర్ుణుడిని  న్మల్రాజు 
అనేక విధాలుగా మెచుచకని, స్నామనించింద్. 

అటుపైెన అద్ స్ంతోషంగా మంతిరివెైపుక తిరిగి 
"పనిని  పూరిత  చేసి  గెలుపు  సాధించిన  స్వకడి 
పని  ఊరికపోదు.   అత్నిక  అనిన  విధాలా 

మేలుకూరేచ  పరితిఫలం  ఒకటి  త్పపినిస్రిగా 
కలుగుత్ుంద్.   ఇపుపిడ  మనక  ఈ 
మేఘవర్ుణుడ  చేసిన   మేలూ  అంత.  ఇత్నినే 
ఆ  కర్ూపిర్  దీవప  రాజాయనిక  రాజుగా 
పట్టభిషేకం చేసాతను" అననద్. - 

ధవళ్ంగుడ  ఇంత్వర్కూ  చెపిపి  ఆపగానే 
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చిననబోయి,  పర్ధాయనంతో  త్న  ఓటమిని 
గురించిన  ఆలోచనలో  పడిపోయిన 
హంస్రాజుని  చకరవాక  మంతిరి  తిరిగి  ఈ 
లోకంలోక తెస్ూత  "పరిభూ! ఈ వారాతహర్ుడేద 
ముఖయమెనై  స్మాచారానేన  తెచిచనటులినానడ. 

ఇంకా  పూరితగా  చెపిపినటులి  లేదు.   త్మర్ు 
పరాకను  వద్ల్  అత్ని  మాటల్న   శరిదధగా 
వినాల్" అననద్.  

ఆ మాటలక తర్ుకనన హంస్రాజు కొంగవెైపు 
చూసి "ఓ ధవళ్ంగా! మేం వింటూనే ఉనానం. 

ఏదీ?!  త్రావత్  ఏంజరిగింద  వివరించు" 

అననద్. 

అపుపిడ  ఆ  స్మాచారానిన  మోస్ుకొచిచన 
ధవళ్ంగుడ  ఇట్లి  చెపిపింద్-  "అపుపిడ 
న్మల్రాజుక  అడడ  వస్ూత  వాళలి  పరిధానమంతిరి 
దూర్దరిశి  'త్మరి  మాటక  అడడ 
చెబుత్ుననందుక  ననున  మనినంచండి. 

ఇత్నిక  త్మర్ు  మేలు  చేయదల్స్త  మరేదైనా 
విధంగా స్త్కరించి పంపటం మంచిదని నాక 
అనిపిస్ుతననద్.  త్లపైెన  పెటుటకనే  మాణికయం 
సాథనంలో  పాదుకలను  ఉంచరాదు:  అదే 
విధంగా  గొపపివార్ు  ఉండవలసిన  సాథనాలోలి 
త్కకవవారిని  ఎపుపిడూ  నిలపకూడదు. 

అలుపిడిని పైెక తెచిచ గొపపి బాధయతాయుత్మెైన 
పదవిలో  ఉంచిన  రాజు  కాళలిక  వస్ుకోవల్స్న 
చెపుపిలు  న్తితన  పెటుటకని  మోస్వాడిలాగా 
నవువలపాలు  అవుతాడ.   లోకంలో  త్మక 
తెల్యనిద్  ఏముననద్?  గౌర్వించినా, 

అవమానించినా  ఒక  విధంగా  స్విస్ూత 
ఉండటం  అలుపిల  న్ైజం.   త్లక 
ఎకకంచుకనాన,  కాల్తో  తొకకనా  కూడ 
నాగుపాము  వస్ద్  కాటే  కదా?! 

నిజానిక,  అలపిబుద్ధ  గలవానిక  గొపపి  పదవిని 
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అంటగడిత ఒకపుపిడ మేలు చేసిన వాళలిక కీడ 
త్లపెడతాడ.   గత్ంలో  నాగుపాము  ఒకటి 
వర్తకడిచేత్  పారిణభిక్ష  పొంద్  కూడ  తిరిగి 
అత్నినే  కాటువయ  బూనలేదా?  త్మరిక  ఆ 
కథ   చెబుతాను. శరిదధగా వినండి: 

పా మ ు- న క క- వా య పా రి  
హిమాలయ  పర్వత్  పారింత్ంలో  ఒక  దటటమెైన 
అడవిలో,  ఒక  కాల్బాట  వెంబడి  నడస్ూత 
పోత్ునానడ  ఒక వాయపారి.  ఆ స్మయంలో ఆ 
అడవిలో  దావానలం  మొదలైంద్.  మంటలు 
అడవిని నలువెైపులనుండీ చుటుటముట్టయి. 

వాయపారి  నడస్ుతనన  కాల్బాటక  దగగార్లోనే 
ఎండిపోయిన  చెటులి  అధికంగా  ఉనన  ఒక 
చోటున  ఆ  మంటలు  దటటంగా 
కరముమకనానయి.   అలా  ఆకాశం  అంటేటులి 
ఎగిసిన  జావలలలో  చికకకొని,  ఎలా 
త్పిపించుకోవాలో,  ఎటుపోవాలో  తెల్యక 
కొటుటమిట్టడింద్ ఒక నలలితారిచు.  

ఆ స్మయంలోదానిక దేవునిమలేలి కనబడడడ 
వాయపారి.  అద్ పెదద గొంత్ుతో   "ఓ మహాతామ! 
ఆర్ుతలను  కాపాడే  ధారిమకోత్తమా!  ఈ  అడవిని 

నలువంకలా  చుటుటముటిట  దహిస్ుతనన  ఈ 
భయంకర్  దావానలంలో  చికక  నా  బోటి 
అలపిజీవి  పారిణాలు  కోలోపివలసిందేనా?  నా 
పాల్టి దేవుడిలాగా నువువ పరిత్యక్షమెైనావు.  

శర్ణు కోరిన వారికోస్ం పారిణాలొడిడన శిబి 
చకరవరిత  వంటి  అదుభుత్  కార్ుణయమూరితవి, 

నినున  నా   దగగారిక  ఆ  భగవంత్ుడే   పంపి 
ఉంట్డ.  నీ శర్ణు జొచాచను- ఇక నాకమి 
కొదవ?! ఆలసించక రా! వచిచ, ననున కాపాడి 
పో!"  అంటూ  అనేక  విధాలుగా  దీనంగా 
పారిరిథంచింద్.  

అదంత్  కృర్  జంత్ువెైనా,  అంత్గా 
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మొర్పెటుటకనన  ఆ  పాము  దు:ఖానిన 
చూడలేకపోయ్డ  ఆ  బాటసారి. 

అంత్ులేని దయతో అత్ను అటువెైపుక దూక, 

పొద  లోపల  మిలమిలా  మెర్ుస్ూత,  చుటుట 
చుటుటకొని,  వడిక  త్టుటకోలేక  భయంతో 
ఏడస్ూత  ఉనన  పామును  చూసి,  త్న  చేతికర్రి 
కొస్క  స్ంచిని  ఒకదానిన   వరిలాడదీసి,  రండవ 
కొస్ను  చేత్బటుటకొని,  ఉపాయంగా  స్ంచిని 
పొదలోక జొనిపాడ.  

ఆపదలో ఉనన ఆ పాము దొరికన ఆ అధారానిన 
దొర్కబుచుచకొని  గబగబా  స్ంచిలోక 
దూరింద్.   వెంటనే  ఆ  వాయపారి   మెలలిగా 
స్ంచిని  పొదలోంచి  బయటిక  తసి,  పామును 
మంటలక ఆవలగా విడిచిపెట్టడ.  

'మొకకబోయిన  గుడి  విరిగి  మీద  పడింద్' 

అననటులి,  అదే  క్షణంలో  ఆ  నలలితారిచు 
బుస్కొడత్ూ  లేచింద్!   'పాములు 
కనబడగానే  చంపుత్ూంట్ర్ు  మనుషులు. 

కాబటిట  అట్లింటి  వాళులి  చేత్  చికకనపుపిడ 
కాటు  వెయయకండ  వదలకూడదు  మేము!' 

అంటూ  నోర్ు  తెర్చి,  నాలుక  చాపుత్ూ, 

అత్ని మీద్క  దూక, కర్వబోయిందా పాము! 
పారిణభయంతో   బాటసారి   పర్ుగు  పెటటటం, 

పాము  వదలక  అత్ని   వెంట  పడటం 
మొదలయిందపుపిడే.

అంత్లో  అకకడిక  దగగార్లినే  మర్  పొదలో  నకక 
ఉనన  నకక  ఒకటి  గబుకకన  బయటిక  వచిచ, 

పాముక,  వాయపారిక  మధయ  నిలబడి-  "  ఓ 
నాగరాజా!  ఊరిక  ఎందుక,  భయపడి 
పారిపోత్ునన  ఈ  పిరికవాడి  వెంట 
పడత్ునానవు,  నువువ?!   కొంచెం  ఆగి, 

అస్లు  స్ంగతంట్  నాక  చెపపిరాదా,  నేనూ 
నా చేత్న్ైన స్హాయం చేసాతను?!" అననద్.  

ఆ  పాము  నవువత్ూ  జరిగిన  స్ంగతి  అంతా 
చెపపిగానే  నకక  ఆశచర్యపోయినటులి  నటిస్ూత 
"మిత్రమా!  నువువ  ఇపుపిడ  చెపిపిన  కథ 
బాగానే  ఉననద్గానీ,  వాస్తవం  అనిపించటం 
లేదు.  లేకపోత, ఇంత్ చినన ఈ స్ంచ్ ఎకకడ, 

అంత్  పెదద  నీ  శర్ర్ం  ఏమిటి;  ఈ  స్ంచిలోక 
దూర్టం  ఏమిటి?!  నువవమో  బారడ 
పొడగునానవు;  ఈ  స్ంచి  పటుటమని 
జాన్డంత్  కూడ  లేదు.   నేను  నమమలేను 
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నాయనా" అననద్. 

'కాదు-  ఇందులో  ఆశచర్యం  ఏముననద్? 

కావాలంటే  చూడ,  నేన్ట్లి  దూర్తానో'  అని 
వెరిరి  పాము  జర్జరా  ఆ  చేతి  స్ంచ్లోక  పాక 
చుటట చుటుటకొని కూరొచని చూపింద్. 

'కట్టయియ   కట్టయియ-  స్ంచ్   మూతిని 
చటుకకన  తాడతో  కట్టయియ!"  అని  నకక 
సెగైలు  చెయయగానే,  అపపిటివర్కూ  పెదవులు 
కొర్ుకకంటూ  నిలుచనన  వాయపారి  గబుకకన 
ముందుక  దూక,  స్ంచ్  మూతిని  గటిటగా 
బిగించి కటిట, ఆపైెన త్న చేతి కట్టతో స్ంచి మీద 
బలంగా నాలుగు దబబలు వసి,  పామును పర్ 

లోకానిక  పంపించాడ.   ఆనక  నకక  తెల్విని 
కొనియ్డి, త్న దారిన తాను పోయ్డ.  

అలాగ,  కొందర్ు  మనుషుయలు  త్మక 
మేలుచేసిన  వారిక  కీడ  త్లపెడత్ూ 
ఉంట్ర్ు.  ఇస్ుకలో  వసిన  బొమమ  మాద్రి, 

పిల్లిని  మంచిదానిగా  జమకటిట  దానిన 
స్వించబోయిన  కందేలు-  పింజల  పిటటల 
కథలో మాద్రి,  నీచులక చేసిన మేలు కూడ 
ఎకకవ కాలం నిలువజాలదు.   మీక ఆ కథ 
చెబుతాను వినండి: 

క ం దే ల ు- పి ట ట- పి ల్ లిక థ  
వింధాయర్ణయంలోఒక  చెటుట  తొర్రిలో   చాలా 
కాలంగా  కపింజలం  అనే  పక్షి  ఒకటి   నివసిస్ూత 
ఉండేద్.   ఒకనాటి  సాయంకాలం  దటటమెైన 
మేఘాలు  ఆకాశాననంతా  కముమకనానయి. 

"కడవలను  బోరిలించారా'  అననటులి,  మహా 
భయంకర్మెైన  జడివాన  ఒకటి   అడవినంతా 
ముంచెతితంద్.   కపింజలం  పాపం  ఆ  వానలో 
చికకకననద్.   బాగా  త్డిసిపోయిన  ఆ  పక్షి 
చాలా  శరిమపడడద్;  కానీ  స్మయ్నిక  త్న 
గూడను  చేర్ుకో లేకపోయింద్.  
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అయిత ఆలోగా దీర్ఘాకర్ణుం అనే కందేలు ఒకటి, 

అద్  కూడ  వానలో  బాగా  నాని,  త్ల 
దాచుకనేందుక  తావు  వెదుకత్ూ, 

అదృషటం  కొదీద  కపింజలం  నివసించే  చెటుట 
తొర్రిను  కనుగొననద్.   చాలా  స్ంతోషంతో 
అందులోక  దూరి, వెచచగా పడకననద్.  

ఇంత్లో కపింజలం త్న గూటిని 
వెత్ుకకంటూ  చిమమ  చ్కట్లి  వచిచ  చేర్ుకొని, 

త్న  ఇంట్లి  ముడచుకొని  పడకనన 
కందేలును  చూసి,  అద్ల్స్ూత,  కోపంగా- 

"ఓస్,  దొంగ  కందేలూ!  నేనులేని  స్మయం 

చూస్ుకొని నా ఇంట్లిక  దూరి,  పైెగా పడకొని 
గుర్కపెటిట  నిదరపోత్ునానవ!  నీకెంత్  పొగర్ు?! 

ఇకన్ైనా  ఆలస్యం  చెయయక,  నా  ఇలులి  నాక 
విడిచిపెటిట,  లేచి  అవత్ల్క  పో!  లేకపోత- 

చెబుత్ునానను,  నీ  పారిణాలు  నీవి  కావు!"  అని 
అరిచింద్.  

దాంతో  కోపం  వచిచన  కందేలు  ఎదుర్ు  తిరిగి 
-"చాలు  చాలు,  నీ  బెద్రింపులు  ఇంక 
కటిటపెటుట.   దీర్ఘాకర్ుణుడి  ముందరా  నీ 
కపిపిగంత్ులు?! 

ద్గుడ బావులు, చేద బావులు, చెటలి తొర్రిలు- 
వీటిని  ఎవర్ు  ముందు  ఆకరమించుకంట్ర్, 

అవి వాళలివ అవుతాయి.  అంత  త్పపి ఏనాటికీ 
పరితయకంగా  అవి  ఒకరి  సొత్ుతలుకావు.  మార్ు 
మాట్లిడక-   పో!  పో!  కాదంటే-  ఎవరనైా 
పెదదమనుషుల  దగగార్క  పోదామంటే  చెపుపి, 
వసాతను.  నాయయం  ఏమిట్  వాళ్లి  తలుసాతర్ు" 

అననద్ .  
        (అపుపిడేమయిందమళ్ళ చూదాదం..)
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ప రియ త్ న ం  
ఏదైనా పని జర్గాలంటే మనం దానిక  త్గిన పరియత్నం చెయ్యల్స్ందే. ఇద్గ, ఈ కథ చదవండి....

స్కర్ణ:  పివిఆర్  జిలాలిపరిషత్  ఉననత్  పాఠశాల  విదాయరిథ  (ప్ర్ు  రాయలేదు),  గుండవారిపల్లి,  త్లుపుల  
మండలం, అనంత్పుర్ం 

అనగనగా  ఒక  ఊళ్ళ  సోమేష   అనే  కర్రివాడ 
ఒకడ  ఉండేవాడ.   అత్ను  పరితిర్జ 
ఉదయం  కరమం  త్పపికండ  గుడిక  వెళ్ళ 
దేవుడిని  భకతతో  పారిరిథంచేవాడ.   త్నని  ఏమీ 
కోర్ని  సోమేషని  చూస్త  దేవుడిక  కూడ 
ముదుదగా ఉండేద్. 

అయిత  ఒకసారి  సోమేషక   చాలా  కషాటలు 

ఎదుర్య్యయి.  డబుబలతో  చాలా  ఇబబంద్ 
అయియంద్.   ఇక  త్టుటకోలేక,  అత్ను 
హడవిడిగా  గుడిక  వెళ్ళ  దేవుడిని పారిరిథంచాడ 
"దేవుడ!  నిన్నపుపిడూ  ఏదీ  కోర్లేదు. 
ఇపుపిడ  నా  కోరిక  తర్ుచ!  నాకొక  లాటర్ 
త్గిలేటులి చెయియ"అని. 

దేవుడ  అపపిటికపుపిడ  పరిత్యక్షమెై   "స్రే!  నీ 
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కోరిక  తర్ుసాతను"  అని  చెపిపి   మాయం 
అయిపోయ్డ. 

దేవుడ త్న పారిర్థనను విననందుక, త్న కోరిక 
తర్ుసాతనననందుక  సోమేషక  చాలా  త్ృపిత 
కల్గింద్. 

త్రావత్ కొద్ద ర్జులు గడిచాయి; ర్జులు 
కాసాత  న్లలయ్యయి;  స్ంవత్స్ర్ం 

కావస్ుతననద్- 

సోమేషక ఏమీ లాటర్ త్గలేలిదు! 

అత్నిక  చాలా కోపం వచిచంద్. "ఏంటి సావమీ, 

ఇద్!  అడగక  అడగక  ఒకక  కోరిక  కోరానే!  ఆ 
ఒకక  కోరికనూ  తర్చలేకపోయ్వా?  మరి 
మాట  ఇచిచందందుక,  త్ప్పిదందుక? 

నువవం  దేవుడివయ్య!"  అని  నిలదీశాడ 
దేవుడిని. 

దేవుడ  మళ్ళ  పరిత్యక్షమెై  "  చూడ  సోమేష! 

నీక  'లాటర్  త్గిలేటులి  చేసాతను'  అని  నేను 
మాట  ఇచాచను,  నిజమే.  కానీనువువ  అస్లు 
లాటర్  టికెకటేట  కొనకపోత  నేను  ఏం  చేస్ద్?" 

అని నవివ,  మాయమెైపోయ్డ. 

మానవ పరియత్నం లేనిద్, దేవుడ కూడ ఏమీ 
చెయయడ!
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దొ ం గ ల  మ ు ఠ  
మూడ  నాలుగేళళ  కరిత్ం   ఈ  కథని  ఇంగీలిష  పర్క్షలో  రాశాడట   గౌత్మ్. '  దీనిన  ఏద  పుస్తకంలో  చద్వాను  - 
అందరికీ తెల్సిన కధే  " అంట్డట. చివరిక  వాళళమమ  పోర్ు భరించలేక   'మీర్ూ చదవ్చుచ' అని   కొత్తపల్లిక  
పంపించాడట- అదీ, ఈ కథ  కథ!

మూలం: ఆంగలిం       తెలుగు: గౌత్మ్, పన్నండో త్ర్గతి, రిషివాయలీ  స్ూకలు, మదనపల్లి. 

అమెరికాలోని  చికాగ  నగర్ం.   అత్యంత్ 
ధనికలు నివసించే పరిదేశం అద్.  మిసెస డౌన్స్ 
అనే ముస్లావిడ అకకడే ఒక ఇంట్లి  ఒంటరిగా 
ఉంట్ంద్.  ఆవిడక  ఒకకత  కూత్ుర్ు- 

నూయయ్ర్ుకలో  ఉదయగం  చేసోతంద్  ఆమె. 

పరితి  న్లలోనూ  ఒక  వారాంత్ంలో  త్ల్లి  దగగార్క 
వస్ుతంద్.  అట్లి  వచిచనపుపిడే  త్ల్లిక  న్లంతా 
అవస్ర్మయేయ  సామానులి   కొనివవడం, 

ఇలలింతా స్రిద ఇవవడం చేసి పెడత్ుంద్. 

దాదాపు  ఆర్ు  న్లలుగా  ఆ  పారింత్ంలో 

దొంగత్నాలు  జర్ుగుత్ునానయి.  దొంగల 
ముఠ  వాళుళ  కొందర్ు,   ఎవరింట్లి 
దొంగత్నం  చేయబోత్ునానర్  వాళళ  ఇంటిక 
ఫోన్  చేసి  మర్  వస్ుతనానర్ు:  స్మయం  చెపిపి 
మర్  దపిడీలు   చేస్ుతనానర్ు.  ఎవరైనా  ఆ 
స్మాచారానిన   పోలీస్ులక  అంద్స్త  వరే  ఏద 
స్మయంలో  దొంగత్నం  చేయడమే  కాదు- 

పోలీస్ులక  చెపిపినందుక  శిక్షగా  ఇంట్లివాళలిని 
అందరినీ చంప్స్ుతనానర్ు. 

"కోబారి,  వెైపర్,  బాలిక  స్నక,  అనకొండ, 
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మాంబా,  రాటిల  స్నక....  "  ఇట్లి  పాముల 
ప్ర్ులి పెటుటకని ఫోనులి చేస్ుతనానర్ు వాళుళ. చెపిపి 
మర్ దొంగత్నాలు చేస్ుతనన ఈ ముఠ గురించి 
అమెరికా  అంతా  అటుటడికనటులి 
ఉడికపోత్ుననద్.  వీళళని  పటుటకోవడనిక 
పోలీస్ులు తవరింగా పరియతానలు చేస్ుతనానర్ు. 

ఆ ర్జు శనివార్ం. కూర్గాయలు 
తెచుచకందామని  మారకట్క  వెళళడనిక 
త్య్ర్వుత్ుననద్ మిసెస డౌన్స్  .  అంత్లోనే 
ఫోన్  మోగింద్-  “హలో.. హలో..-" 

“హలో  నేను  వెైపర్ని  మాట్లిడత్ునానను. 

ఈర్జు  నాలుగు  గంటలక  మీ  ఇంటిక 

వస్ుతనానను" అని అవత్ల వయకత ఫోన్ పెటేటశాడ. 

“అమోమ!  వచేచస్ుతనానర్ు  -  మా  ఇంటిక 
వచేచస్ుతనానర్ు  ఆ  బంద్పోటు  దొంగలు!!  ఏం 
చేయ్ల్?..  పోలీస్ులక  ఫోన్  చేస్త  ననున 
చంప్సాతర్ు.  ఇపుపిడెలా?...  ఇంట్లి  ఉనన 
ఫోన్ని 'ట్ప' చేసి ఉంట్ర్ు... బయటిక వెళ్ళ 
పబిలిక  ఫోన్  నుండి  ముందు  అమామయిక  ఫోన్ 
చేస్త!!?...  అమోమ!  వదుద!  మా  పారింత్ంలో 
ఉనన  ఫోనలినినటినీ  గమనిస్ూతండి   ఉంట్ర్ు! 

అమామయిక  ఫోన్  చేస్త  నా  పారిణంతోపాటు 
అమామయి   పారిణం  కూడ  తసాతర్ు..! 

ఇపుపిడెలా?... దేవుడ! కాపాడ  - ...ఒక పని 
చేస్త?!..  ఇంట్లి  ఉనన  నా  నగలు  తస్ుకెళ్ళ 
లాకర్  లో  పెటేటస్త?..  అదే  మంచిద్...  వాళళక 
అనుమానం  కలగకండ  కొనిన  నగలు,  కొంత్ 
డబుబ  ఇంట్లి  ఉంచి,  మిగతావి  లాకర్లి   పెటేటస్త 
స్రి'  అనుకంటూ,  వణుకత్ునన  శర్రానిన 
కూడ  దీస్ుకొని,  సోఫాలోంచి  లేవబోయింద్ 
మిసెస డౌన్స్.
అంత్లోనే  టిరింగ“ !..  టిరింగ..!!”  అంటూ 
ఫోన్  మోగింద్ మళ్ళ. 
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మిసెస డౌన్స్ భయం భయంగా ఫోన్ ఎతితంద్-

“మిసెస  డౌన్స్-  ఎకకడికీ  వెళ్ళదుద. 
ఖచిచత్ంగా  నాలుగు  గంటలక  వచేచసాతను" 

అనానడ  వెైపర్,  టపుపిన  ఫోన్  పెటేటస్ూత. 
అత్ను ఫోను పెటేటసిన  ఆ శబదం  ఆమె  గుండెలోలి 
బాంబు  ప్ల్నటులి  ప్ల్ంద్.  త్ుఫానులో 
చిగురాక లాగా వణికపోయింద్ ఆవిడ-

"అమోమ!  వాళుళ  నా  ఆలోచనని  కూడ 
కనిపెడత్ునానర్ు.  అంటే  మొత్తం  ఇలలింతా 
ఏవో  పరికరాలు  పెటిట  ఉంట్ర్ు.  వెధవ  సెనై్స్. 
ఈ సెైనుస్ ట్కానలజీల వలలి మనుషుల మనుగడే 
నాశనమయేటులిగా  ఉంద్"  అనుకంటూ 
అలాగే  కూలబడిపోయి కూర్ుచననద్. 

నిమిషాలు..  గంటలు..  గడస్ుతనానయి. 

భోజనం  చేయడనిక  కూడ  లేవలేదు  ఆవిడ. 

ఆవిడ  సోఫాక,   ఆవిడ  చూపులు 
గడియ్రానిక అత్ుకకపోయి ఉనానయి.

సాయంత్రం  మూడ  అయియంద్.  కొంచెం 
తర్ుకనన  మిసెస  డౌన్స్  నిదానంగా  లేచి 
బాత్ర్ూమ్క  వెళ్ళచిచంద్.  టీ  తారిగాలని-

పిసోతంద్;  కానీ  వంటగద్లోక  వెళ్ళలంటేనే 

ఆమెక  భయంగా  ఉంద్.  మళ్ళ  సోఫాలో 
కూలబడి   టై్మ్   చూసింద్-  ఇంకా  మూడూ 
పదే...

మూడననర్ ...... మూడూ య్భై....... 
మూడూ  య్భై  ఒకటి...  రండ.... 

మూడ.... నాలుగు.... ఐదు....... 
అంత్లోనే   బర్“ ....ర్  ర్  ర్...”  అంటూ  డోర్ 
బెల  మోగింద్. 

మిసెస  డౌన్స్  ఒకకసారిగా  ఉల్కకపడింద్. 

అదుర్ుత్ునన  గుండెతో  మెలలిగా  లేచింద్. 

ఆవిడ   కాళూళ,  చేత్ులూ  కంపించి-

పోత్ునానయి.  త్లుపు  దగగార్క  వెళ్ళ 
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నిలబడింద్.. 

నిదానంగా....  చా..లా-  నిదా...నంగా, 

కంపించిపోత్ునన  చేతితో...  లాచ్  ని  తిపిపి- 
త్లుపు తసింద్-

ఎదుర్ుగాగా అత్ను ...... 
అత్ని  చేతిలో  బూజు  దుల్ప్  కర్రి,  ట్యిలట్ 
శుభరం చేస్ బరష లూ....

“సార్  మిసెస  డౌన్స్!  సార్   ఐ  య్మ్  ఫైవ 

మినిట్స్ ఎర్లి.  ఐ య్ం వెైపర్ " అనానడత్ను. 

ఆంగలింలో  'వెైపింగ'  అంటే  శుభరం  చేయటం. 

అలా  చూస్త   ఇళుళ  శుభరం  చేస్  ఇత్ను  'వెైపర్' 

అవుతాడ!  'దొంగ  దొంగ'  అని  త్ను  ఊరిక 
భయపడిందననమాట  ఇంత్స్పూ!  ఎవర్ 
దొంగ  అనుకననద్  ఇత్నేననా!!

మిసెస  డౌన్స్   ఊపిరి   పీలుచకననద్. 

త్డబడత్ూ "కమిన్" అంద్- 

ఆమె గొంత్ులో నిండ స్ంతోషం. 
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వంకాయ తినడనిక- వంకెందుక!

బెండకాయ తినడనిక - బెంగెందుక!

చికకడ కాయ తినడనిక - చిరాకెందుక!

దస్కాయ తినడనిక దబూచులందుక!

కాకర్కాయచేదైనా అద్ కడపుకమందేరా!

గుమమడికాయ తినడనిక- గలందుక!

కాయబేజీతినడనిక- కకెందుక!

బీట్ ర్ూట్ తినడనిక - భీతెందుక!

ములలింగి తినడనిక - మూరఛెందుక!

దుంపలు తినడనిక- దూకడెందుక!

అమమ చెపిపిన మాట- వినవెందుక!

చాకెలిట్ ఇస్త- తస్ుకంట్వెందుక! 

-టి.స్ునీల, 8వ త్ర్గతి, ZPHS, గుండవారిపల్లి.

కూర్గాయల కవిత్ 
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మా ట  కా రి  మ ం గ య య  
స్కర్ణ:  చెదుర్ుపల్లి చిత్రలేఖ, 7 C4, శ్రి చెతై్నయ ట్కోన స్ూకల, మొగలారిజ పుర్ం, విజయవాడ 

కృషాణుపుర్ంలో  ఉండే  మంగయయ  భలే 
మాటకారి.  త్న  మాటలతో  ఎదుటివాళలిను 
తికమక  పెటిట,  వాళుళ  బిత్తర్పోత 
ఆనంద్ంచటం అత్నిక ఇషటం.  అత్ని స్ంగతి 
తెల్సిన వాళుళ  వీలైనంత్ వర్కూ అత్ని దగగారిక 
వచేచవాళుళ కాదు. 

అయిత  కొత్తగా ఊరిక వచిచన శ్షయయక  ఈ 
స్ంగతి  తెలీదు.   మంగయయ  త్నను  ర్జ 

పలకరిస్ుతంటే  త్నూ   పలకరింపుగా 
నవవవాడ. 

ఒకసారి   శ్షయయక   కొంత్  డబుబ  అవస్ర్ం 
పడి,  మంగయయను  అపపిడిగాడ: 

"మంగయయగార్ు,  చాలా  అవస్ర్ంలో 
ఉనానను.  డబుబ  అపుపిగా  ఇస్త  న్లర్జులోలి 
తిరిగి ఇచేచసాతను" అని. 

"నా  దగగార్  డబుబ  లేదు.  వరే  ఎవరిన్ైనా 
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అడగు" అనానడ మంగయయ కలిపతంగా. 

శ్షయయ  స్రేనని వెళ్లిపోత్ుండగా మంగయయ 
అత్నిన  వెనకక  పిల్చాడ:  "నీక  బొతితగా 
కృత్జఞాత్ లేదు శ్షయ్య!" అంటూ.  

"అదేంటయ్య! త్మర్ు నాక డబుబ అపుపిగా 
ఇవవనే  లేదు  కదా,  మరి  కృత్జఞాత్  ఎందుక?" 

అని అడిగాడ శ్షయయ ఆశచర్యపోత్ూ. 

"ఓరి   వెరిరివాడ!  నేను  నీక  చేసిన  మేలు 
గురితంచనే  లేదు  కదా!  నేను  నినున  'రేపు  రా-

మాపు  రా'  అని  నా  చుటూట   ర్జ  తిరిపుపికొని 
ఉండవచుచ.  ఒకవళ  నువువ   నీ  ఆత్రం  కొదీద 
వచాచవ  అనుకో,  'వార్ం  త్రావత్  రా- 

పద్ర్జుల  త్రావత్  రా'  అని  మళ్ళ  మళ్ళ 
ర్మమని  ఉండచుచ.  నేను  అట్లి  చేసి  ఉంటే  నీ 
స్మయం  ఎంత్  వృధా  అయేయద 
ఆలోచించావా?  నీ  కెంత్  బాధ  కల్గేద,  ఎంత్ 
కోపం వచేచద ఆలోచించావా?  అట్లి ర్జ నా 
చుటూట తిరిగి తిరిగి ఇక నీక వరే వాళలిను అపుపి 
అడిగే  అవకాశం  కూడ  ఉండేద్  కాదు!  అటు 
నీక  అపూపి  దొరికద్  కాదు;  ఇటు 
స్మయమూ  పోయేద్!  ఇపపిటికెైనా 
అర్థమెైందా, నీక ఎంత్ మేలు చేశానో?! మరి 
నాక  కృత్జఞాత్లు  చెపపివా?"  అనానడ 
మంగయయ  చిర్ునవువతో. 

శ్షయయ బిత్తర్పోయి  స్ణుకకంటూ ఇంటిక 
వెళ్ళడ.  ఇలులి  చేరినా  అత్ని   వాలకం 
మార్లేదు-  అంత్   గందర్గళ-

పడిపోయ్డననమాట. 

శ్షయయ  కొడక  ఫణి   జరిగిన  స్ంగత్ంతా 
తెలుస్ుకనానడ.  ఫణి  యువకడూ, 

ఉతాస్హవంత్ుడనూన.  'ఓహ! మంగయయ 
పని  ఇలా  ఉందా!  ఇపుపిడ  అత్నే 
బిత్తర్పోయేటులి  చేయటం   నా  పని!" 
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అనుకనానడ. 

ఒక మూడ-నాలుగు ర్జుల త్రావత్ ఫణి 
మంగయయ  ఇంటి  ముందుగా  వెళ్ళడ. 

మంగయయ  అత్డిని  పటిటంచుకోలేదు. 

మంగయయని దాటి  ముందుకెళ్ళన  ఫణి వెనకక 
తిరిగొచిచ,  మంగయయతో  "మరి   నాక 
కృత్జఞాత్లు  చెపపిరా,  మంగయయ  గార్ూ?!" 

అని అడిగాడ వెటకార్ంగా. 

మంగయయ  బిత్తర్పోయి  'ఎందుక  చెపాపిల్?' 

అనానడ.  

అందుక  ఫణి-  "నేను  మిమమల్న  అపుపి 
అడగకండ  వెళ్ళపోత్ుననందుక!  ఒకవళ 
నేను  మిమమల్న  అపుపి  అడిగానే  అనుకోండి, 

మీర్ు అపుపిడ  నాక అపుపి ఇవవకండ లేదని 
చెప్పివాళుళ.   అట్లి  నాక  ఎంతో  మేలు 
చేస్వాళుళ!  అట్లి  నాక  ఒక  గంట  స్పు  మేలు 
చేస్  చేస్,  మీర్ు  మాత్రం  అలసిపోయేవాళుళ! 
మీ  గొంత్ు  నొపిపి  పుటేటద్;  మళ్ళ  ఆస్ుపతిరి 
ఖర్ుచలు,  మందులు-  ఎంత్  స్మయం 
వృధా,  ఎంత్  డబుబ  వృధా  అయేయద్?! 

ఇపుపిడ  నేను  అవనీన  మిగిలాచను  కదా,  మరి 
నాక  కృత్జఞాత్లు చెపపిరా?" అనానడ. 

మాటకారి మంగయయ నోట మాట రాలేదు. 

ఇత్ర్ులక  మనం  ఏద్  ఇస్త అద్  మనక  తిరిగి 
వస్ుతంద్!
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ఏ ం    ఫ ల ం ?!

టీచర్:  శ్రిను!  కొనిన ఫలాల ప్ర్ులి చెపుపి!
శ్రిను: గరిహ ఫలం, జాత్క ఫలం, రాశిఫలం, వార్ఫలం, పరితిఫలం.

- సి. రడిడ శ్రిను  7వ త్ర్గతి, పివిఆర్ జిలాలిపరిషత్ ఉననత్ పాఠశాల, టి గుండవారిపల్లి

నవువ!
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మో స్ పో యి న  ర తై్ ు  
ఎవర్ు  మనల్న  మోస్ం  చేసాతర్  తెలీదు;  అట్లి  అని  ఎవవరినీ  నమమకండ  ఉండటమూ  కదర్దు..మరేం  
చేయ్లో ఈ కథలో లేదు. ఎవరిక వాళలిం , ఎపపిటికపుపిడ  ఆలోచించుకందాం.  

ర్చన:  పరిమోద,  ఐదవ  త్ర్గతి,  పరిభుత్వ  పారిధమికోననత్  పాఠశాల,  టేకమటలి,  జెైపూర్  మండలం, 

ఆద్లాబాదు జిలాలి 

అనగా అనగా ఒక ఊరిలో రామయయ అనే రైత్ు 
ఉండేవాడ.   అత్ని  భార్య   ప్ర్ు  లక. 

అత్నిక  ఒక  ఆవు,  ఒక  బరరి   ఉండేవి.  వాటి 
పాలు  అముమకంటే  వచేచ  డబుబతోటే   అత్ని 
కటుంబం   నడిచేద్.  అలా  మిగిల్న 
డబుబలతో  వాళుళ  ఎకర్ం  భూమి  కూడ 

కొనుకోకగల్గార్ు.   రామయయక  ఊళ్ళ 
అంతా   'మంచివాడ'  అని  ప్ర్ుండేద్. 

నిజంగా  కూడ  అత్నిక  ఎవవరినీ  మోస్ం 
చెయయటం   తెలీదు.   పాలు  అమమగా  వచిచన 
డబుబలు, పంట డబుబలతో వాళుళ హుందాగా 
బరత్కగల్గేవాళుళ. 
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రామయయక  చదువుకననవాళలింటే   చాలా 
నమమకం.   అత్నిక   చదువు వచిచన  దస్ుతలు 
(స్నహిత్ులు) ఇదదర్ు ఉండేవార్ు.  ఈ ఇదదర్ు 
దస్ుతలూ  'మీ ఊరిక మంచి నీళుళ ర్పిపిసాతము; 

ఊళ్ళవాళలిందరినీ  అడిగి   ఒకొకకకళళ  దగగారా 
ఇంత్  డబుబ  ఇపిపించుకో'  అని   బలవంత్ 
పెట్టర్ు అత్నిన. 
నీళళంటే  ఎవరిక  ఆశ  ఉండదు?  రామయయ 
ఊళ్ళ అందరినీ  అడిగి, డబుబలు  తస్ుకొచిచ 
దస్ుతలక  ఇచాచడ.  డబుబలు  తస్ుకనన 
దస్ుతల్దదర్ూ   మాయం  అయిపోయ్ర్ు. 

మళ్ళ ఎవవరికీ కనబడనే లేదు!  

బాధయత్  గల  రామయయ   త్న   ఆవును,  బరరిను 
అమిమ  ఊళ్ళ  వాళలిందరికీ  డబుబలు  కట్టడ. 

ఆ  త్రావత్  రామయయ,  లక  ఇదదర్ూ  కెైకల్క 
(కూల్క)  పోయి,  పొదుపుగా  బరతిక,  అతి 
కషటం మీద  డబుబల్న కూడబెటిట, మళ్ళ ఆవును 
బరరిను కొనుకోక గల్గార్ు. 

'మోస్గాళలిను  ఎవవరినీ  నమమకూడదు'  అని 
నిశచయం  చేస్ుకొని,  అపపిటినుండి  ఇదదర్ూ 
హాయిగా బరతికార్ు.

22

గుండరం! గుండరం! 

గిర్ గిర్ తిరిగే
చకరం  గుండరం
స్ూర్ుయడ గుండరం
చందురిడ గుండరం
రాతిరిపగలు
గుండరం! గుండరం!

నయనం  గుండరం

ముఖమూ గుండరం
నడిచే వాహన చకరం గుండరం!

ఆపిల గుండరం
గాజులు గుండరం
చదవకపోత మార్ుకలు గుండరం!

భూమి గుండరం 
బూరలుగుండరం
ఎకకవ తింటే పొటట గుండరం!

- సి.రడిడ శ్ను, 7 వ త్ర్గతి, zphs, గుండవారిపలలి

గుండరం!
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ధ రై్ య వ ం త్ ు డ  
జానపద కథలు ఎనిన  చద్విత మనక అనిన ఐడియ్లు వసాతయి..ఇద్గ, ఈ కథ  చద్వి చూడండి.. 

ర్చన:  కె. వెంకట సాయి, ఎనిమిదవ త్ర్గతి, స్ుదదకంట పల్లి , సోమందేపల్లి మండలం, అనంత్పుర్ం జిలాలి  

పరితాపపుర్  రాజాయనిన  రాజేందరవర్మ  అనే  రాజు 
పరిపాల్స్ుతండేవాడ.  ఆయన  మంతిరి 
విజయేందురిడ.   మంతిరి  గారి  స్హాయంతో 
రాజేందరవర్మ   పరితాపపుర్  రాజాయనిన  చకకగా 
పరిపాల్ంచేవాడ. 

రాజుగారి  కొడక  వీర్స్నుడ,  మంతిరి 
కమార్ుడ చకరస్నుడ,  ఇదదర్ూ చిననపపిటి-

నుండీ  కల్సి  పెరిగార్ు.   ఇదదరికీ  ఐదేళుళ 
రాగానే  రాజుగార్ు,  మంతిరిగార్ు  వాళలిని   ఒక 
మంచి  గుర్ువుగారి  దగగార్  చేరాచర్ు. 

గుర్ుకలంలో  ఇదదర్ూ   విలువిదయ, 
ఖడగావిదయలతో  స్హా  అనేక  విదయలోలి 
పరివీణులయ్యర్ు.  గుర్ువుగార్ు  వాళలినిదదరినీ 
పర్క్షించి, మెచుచకొని, దీవించి పంపార్ు. 
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స్ంతోషంగా  ఇంటిక  వచిచన  వీర్స్నునితో 
రాజేందరవర్మ  "కమారా!  విదాయ  బుదుధలు 
నేరిపిన  గుర్ువుగారిక  గుర్ుదక్షిణగా  విలువెైన 
వస్ుతవులు,  స్ంపదలు  అనేకం  ఇచాచం. 

బాగుంద్.  అయిత  జనమనిచిచ,  స్రైన  గుర్ువు 
వదదక  పంపి  చద్వించిన  నాక  కూడ  నువువ 
ఏదైనా మంచి బహుమానం ఇవవవలసి ఉననద్. 

కొంత్ కాలం పాటు దేశాటన చేసి, నాక నచేచ 
బహుమతినొకదానిన  దేన్నైనా  తస్ుకరా" 

అనానడ. 

"స్రే"  అని  వీర్స్నుడ   గుర్రింమీద 
దేశాటనక  బయలుదేరాడ.   చకరస్నుడ 
కూడ  మిత్ురిడి  వెంట  బయలుదేరాడ. 

మిత్ురిల్దదర్ూ  చాలా  దూర్ం  వెళ్ళక  వాళలికొక 
నద్  ఎదురైంద్.  నద్  ఒడడనే   చకకని  పండలితో 
అలరారే  మామిడి  చెటుట  కూడ  ఒకటి 
కనిపించింద్.   అలసిన  గురారిలక  నీళుళ 
తారిగించి,  గడిడ  మేస్ందుక  వద్ల్, 

మిత్ురిల్దదర్ూ విశారింతిగా చెటుట కరింద్క చేరార్ు. 

అంత్లో  అకకడికొక  సాధువు  వచాచడ. 

మిత్ురిల్దదరినీ చూసి, "రాజకమారా!  మంతిరి 

కమారా! ఇంత్ దూర్ం,  ఈ అడవి మారాగాన 
వచాచరందుక?" అని పరిశినంచాడ. 

స్నహిత్ుల్దదర్ూ   కొంచెం  ఆశచర్యపోయ్ర్ు- 

ఎందుకంటే  వాళ్ళదదర్ూ  మార్ు  వషాలోలి 
ఉనానర్ు  మరి!  "ఇత్న్లా  గుర్ుత  పట్టడ?" 

అనుకనానర్ు. 

అంత్లోనే ఆ సాధువు వాళలితో 
"నాయనలారా!  మీరిపుపిడ  ఉత్తర్ద్శగా 
రండ  ర్జుల  పాటు   పరియ్ణించండి. 

అకకడ  మీక  పాడబడిన  శివాలయం ఒకటి 
కనబడత్ుంద్.  ఆ  శివాలయంలో 
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శివల్ంగానిక ఎదుర్ుగా ఉనన నంద్ని పటుటకొని 
బలంగా  తిరిపిపిత,  ఒక   సొర్ంగ  మారాగానిక  దారి 
వెలువడత్ుంద్.   మీర్ు  ఆ  సొర్ంగంలో 
పరివశించి   దక్షిణ  ద్శగా   ముందుక  వెళ్త   ఒక 
కీలుగుర్రిం,  వికరమార్ుకడ  ఉపయోగించిన 
ఖడగాం  దొర్ుకతాయి.  వాటిక  కావల్గా 
స్రాపిలు  అనేకం  ఉంట్యి;  జాగరిత్త.   మీర్ు 
ఆ  రండింటినీతస్ుకొని,  మరింత్  ముందుక 
రావాల్. మరొక ఆర్ు  గంటలు పరియ్ణించాక 
మీక   మళ్ళ  మెటులి,  ఈసారి  పైెక  వచేచవి, 

కనబడతాయి. అవి మిమమల్న  స్రిగాగా ఈ ఊరి 
చివర్నునన  కాళ్కాలయంలోక  తస్ుకొసాతయి. 

నేను మిమమల్న మళ్ళ  అకకడ కలుసాతను. లోక 
కలాయణం  కోస్ం  మీరిదదర్ూ  ఈ  సాహసానిన 
చేయండి!"  అని  ఇదదరినీ  దీవించి 
వెళ్ళపోయ్డ. 

రాజకమార్ుడ,  మంతిరికమార్ుడూ  ఒకరి 
ముఖాలొకర్ు  చూస్ుకొని,  సాధువు  చెపిపిన 
ద్శగా బయలు దేరార్ు.  రండ ర్జులు అలా 
పరియ్ణించాక  సాధువు చెపిపినటులిగానే  వారిక 
పాడబడడ  శివాలయం ఒకటి కనిపించింద్.  

రాజకమార్ుడ  శివునిక  నమస్కరించి, 

శివల్ంగానిక ఎదుర్ుగా ఉనన నంద్ని పటుటకొని 
బలంగా  తిరిపాపిడ.  ఆశచర్యం!  నంద్ 
అలవోకగా  తిరిగింద్!  శివునిక   వెనుకగా  ఉనన 
ర్హస్యపు   అర్  ఒకటి   పరికకక  తొల్గి,  లోనిక 
మెటులి కనిపించాయి! 

మిత్ురిల్దదర్ూ  ఒకరి ముఖాలొకర్ు 
చూస్ుకొని,  లోనిక  పరివశించార్ు.  చకరస్నుడి 
స్ూచనల  మేర్క,  వీర్స్నుడ   త్న  ఖడగానిన 
ఒర్లోంచి లాగి పటుటకనానడ. మిత్ురిల్దదర్ూ 
సొర్ంగం  లోనిక   పరివశించార్,  లేద 
ఆయుధాలు ధరించిన పద్మంద్  వాళళమీద్క 
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దాడి చేసార్ు!  అయిత యుదధంలో ఆరితరిన 
మిత్ురిల్దదరికీ  వాళలిను  త్ుదముటిటంచటం 
ఏమంత్ కషటం కాలేదు. 

"జాగరిత్త,  మిత్రమా!  ఈ  సొర్ంగ  మార్గాంలో 
స్రాపిలు  కాక,  వాటిని  మించిన  నర్స్రాపిలు 
అధికంగా  ఉననటులినానయి"  అని  చకరస్నుడ 
అంటే,  వీర్స్నుడ   అర్థం  అయినటులిగా 
నవావడ. 

మిత్ురిల్దదర్ూ  సొర్ంగ  మార్గాంలో 
ముందుకెళ్ళర్ు.  సాధువు  చెపిపినటులిగా 
దారిలో   వాళలికొక  చెకక  గుర్రిం,  పాత్  ఖడగాం 
దొరికాయి.  మధయలో  వారిక   ఏవో  చినన  చినన 
పాములు  త్పపి,  మరే  విష  పుర్ుగులు  కూడ 
ఎదుర్వవలేదు! 

మిత్ురిల్దదర్ూ  సొర్ంగపు  చివర్ను 
చేర్ుకనేస్రిక  పైెక  వెళ్ళ  మెటులి  కనబడడయి. 

"జాగరిత్త!"  అని  ఒకరినొకర్ు  హెచచరించుకొని, 

కత్ుతలు  దూసి   మెటలి   పైెనునన   త్లుపును 
న్ట్టర్ు.  వాళుళ  అనుకననటులిగానే 
ఆయుధాలు  ధరించిన   శత్ురివుల   గుంపు 
మరొకటి  వాళలి  మీద  విర్ుచుక  పడడద్! 

వీర్స్నుడ,  చకరస్నుడ  మళ్ళ   త్మ 
కత్ుతలక  పదును  పెట్టర్ు:   వాళళనందరినీ 
స్ునాయ్స్ంగా యమపురిక పంపార్ు. 

దేవాలయంలోక చేర్ుకోగానే వాళలిక ధాయనంలో 
ఉనన  సాధువు  కనిపించాడ.  వీర్స్నుడ, 

చకరస్నుడ   చిర్ునవువతో  ఆయనిన 
స్మీపించార్ు.  అల్కడి  విని  కనులు  తెర్చిన 
సాధువుక  వాళుళ  తాము  సొర్ంగంలోంచి 
తెచిచన  కీలు  గురారినిన,  వికరమార్ుకని  ఖడగానీన 
స్మరిపించి నమస్కరించార్ు.  

"అలా  కాదు,  పాదాలక  నమస్కరించాల్ 
పరిభూ!"  అని  మంతిరికమార్ుడ  అనటంతో 
ముందు వీర్స్నుడ, ఆ త్రావత్, అత్ను లేచి 
నిలబడడక  చకరస్నుడ,  సాధువు  పాదాలక 
వంగి నమసాకర్ం చేశార్ు. 

సాధువు  ముఖం  తెలవెలపోవటం  చూసి 
మిత్ురిల్దదర్ూ   నవువకనానర్ు.  వాళలి  నవువల్న 
చూసిన  సాధువు  త్ట్లున  త్న  చేతిలో  ఉనన 
వికరమార్ుకని  ఖడగాం  తసి  మిత్ురిల్దదరి  మీదా 
విర్ుచుక  పడడడ!  సిదధంగా  ఉనన 
మిత్ురిల్దదర్ూ  అత్నిన ఎదురొకనానర్ు. 
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చూడగా  సాధువు   గొపపి  పోరాట  పటిమగల 
యోధుడే!  వీర్స్నుడ, చకరస్నుడ ఇదదర్ూ 
కల్సి,  అతి  కషటం  మీద   అత్నిన  యమపురిక 
పంపార్ు!  అత్ను  మర్ణించాక,  పెటుటడ 
మీసాలూ,  గడడమూ,   తొలగించి  చూస్త 
అత్ను మరవర్ కాదు- పరితాపపుర్పు స్నాని! 

పరితాపపుర్  స్నాని  రాజును, యువరాజును 
ఇదదరినీ  చంపి  రాజాయనిన  చేజికకంచుకోవాలని 
కొంత్కాలంగా  పనానగాలు  పనునత్ునానడ. 

యువరాజు  దేశాటనక  బయలుదేర్టం 

చూసి  అత్ను  సాధువు  వషంలో   మోస్ం 
చేయజశాడ.  అయిత   అత్ను  చేసిన 
త్పుపిలు-  శివాలయంలో  నంద్ 
స్ునాయ్స్ంగా  పరికకక  తొలగటం,  మిగతా 
ఆలయం అపరిశుభరంగా ఉనాన నంద్ శుభరంగా 
ఉండటం,  శివుని  వెనకనునన   త్లుపు  శబదం 
లేకండ  తెర్చుకోవటం,  లోపల  ఉనన 
మనుషులు   సెైనికల  మాద్రి  పరివరితంచటం- 

ఇవనీన-   అత్నిన పటిటంచాయి! 

ఒకసారి   స్నాని   మర్ణించగానే,  అత్ని 
పనానగంలో  పాలుపంచుకనన  దురామర్ుగా-
లందర్ూ  చికాకర్ు.  రాజుగార్ు  వాళలిక   త్గిన 
శిక్షలు  విధించటంతో  పాటు,  త్నక  అంత్ 
విలువెైన  బహుమతిని  తెచిచన  వీర్స్నుడిక 
రాజాయభిషేకం  చేశార్ు.  చకరస్నుడ   మంతిరి 
అయినాడ.  త్వర్లోనే   వీర్స్నుడ 
ధైర్యసాహసాలు  గల   మంచి  రాజుగాను, 

చకరస్నుడ  తెల్వెైన  మంతిరిగాను   ప్ర్ు 
తెచుచకనానర్ు! 
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తో క  వా హ న ం   
కధ: అపరాజిత్ కరిపినేని, 4 వ త్ర్గతి , రిషివాయలీ స్ూకల, మదనపల్లి, చిత్ూతర్ు జిలాలి
బొమమ:  శ్రిజ 

అనగా అనగా ఒక అడవిలో ఒక కందేలు ఉండేద్.  అద్ ఎపుపిడూ అడవి అంతా తిర్ుగుత్ూ అనిన 
విషయ్లలోలినూ త్ల దూర్ుస్ూత  ఉండేద్.  

ఒకర్జున  అద్   ఎపపిటి  లాగే  అడవిలో 
తిర్ుగుత్ూ  తిర్ుగుత్ూ-   ఒక  రాళళ  గుటటను 
చూసింద్.   ఆ   రాళళ   గుటట  కందుగా 
తాడలాంటిదేద  బయటిక  వచిచ  ఉననద్. 

కందేలుక  దానిన  చూస్త  ఒక   రాతి  బండీ- 

దానిక   కటిటన  తాడూ   గుర్ుతకొచాచయి. 

"తాడను  పటుటకొని  లాగిత  ఎంచకాక  బండి 
ఇవత్లక  వస్ుతంద్!”   అని  దానిన  లాగేందుక 
పరియతినంచింద్  అద్.  అయినా  ఆ  తాడ 
ఏమాత్రం కదలలేదు! 

"వరే  ఎవరనైా  సాయం  వసాతరేమో,  చూదాదం"  అని  అడవిలోక  పరిగెతితంద్  కందేలు.   కొంచెం 
దూర్ం వెళ్ళ స్రిక  దానిక ఒక పుల్   కనిపించింద్:

"పులీ!  పులీ!  నేను  ఒక బండిని   చూశాను.  ఒకకదానేన  లాగలేకపోత్ునానను.  కాస్త  సాయం 
చేసాతవా, పీలిజ!?" అడిగింద్ కందేలు.   
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పుల్ కొంచెం ఆలోచించింద్. "స్రే పద" అంటూ కందేలుతో కల్సి రాళళ గుటట దగగార్క వచిచందద్. 

గుటట  కరిందుగా  బయటిక  వచిచన  తాడను   పటుటకని  శకత  కొదీద  లాగింద్  పుల్.  అయినా   తాడ 
బయటిక  రా లేదు.  "ఊహు! కదలడం లేదు.  నువెవళ్ళ ఇంకెవరిననాన  పిలుచుకరా" అననదద్ 
చివరిక.

కందేలు మళ్ళ అడవిలోక పరిగెతితంద్.  ఎదుర్ుగా వస్ుతనన  నకకని ఆపి  "నకాక! నకాక! నేను ఒక 
బండిని   చూశాను.   దానిన  నేనూ,  పులీ  ఇదదర్మూ  లాగలేకపోత్ునానము.   కొంచెం  సాయం 
వసాతవా?! "  అని అడిగింద్. 

"స్రే  పద"  అంటూ  కందేలుతో  కల్సి  రాళళ 
గుటట  దగగార్క  వచిచంద్  నకక.   తాడని  పుల్-

పుల్  తోకని  నకక-  రండూ   బలం  కొదీద 
లాగాయి. ఉహు.. తాడ కదలనే లేదు!
"కదలడం  లేదమామ  కందేలూ!   నువెవళ్ళ 
ఇంకొకరిని  ఎవరిన్ైనా  పిలుచుకరారాదూ?" 

అంద్ నకక, ఆయ్స్ంతో వగర్ుస్ూత. 
కందేలు  మళ్ళ  అడవిలోక  పరిగెతితంద్. 

ఎకకవ  దూర్ం  పోకనే  దానిక  చెటుటపైెన 
గెంత్ుత్ునన కోతి ఒకటి  కనిపించింద్. 

"కోత!  కోత!  నాక   చకకని   వాహనం  ఒకటి  కనబడడద్-  రాళళ  గుటట  కరింద.   నేను  ఒకకదానీన 
బయటక  లాగలేక,  పుల్ని  సాయ్నిక  పిల్చాను.   పుల్  కూడ  లాగలేకపోత  నకక  సాయం 
వచిచంద్.   అయినా  ఆ  వాహనం  బయటక  రావడం  లేదు.  నువువ  కూడ  వచిచ  సాయం 
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చేయరాదూ, పీలిజ!"  అని అడిగింద్ కందేలు.

"వాహనమా!  భలే  భలే.  ఎందుక  సాయం 
చేయనూ?   పనేమీ  లేక   ఇందాకటి  నుంచ్ 
ఊరిక  అటూ  ఇటూ  గెంత్ులేస్ుతనానను.   పద 
పద"  అంద్  కోతి  గెంత్ుత్ూ. 

అట్లి   కోతి  వెళ్ళ  నకక  తోకని  పటుటకననద్. 

మూడూ  ఎంత్లాగినా  తాడ  మాత్రం 
కదలేలిదు. 
"ఊ..ఉహు!   కదలడం  లేదు.   నువెవళ్ళ 
ఇంకోళళని  వెంటబెటుటకరా"  అననదద్ 
కందేలుతో. 

కందేలు మళ్ళ అడవిలోక పరిగెతితంద్.  ఈసారి 
అద్  నేర్ుగా  ఎలుగుబంటు  గుహ  దగగార్క  వెళ్ళ 
విషయం చెపిపింద్. 

"స్రే  పద"  అంటూ  ఎలుగుబంటు  వచిచ  కోతి 
తోకని  పటుటకని  లాగింద్.   ఆ  దబబక   రాళళ 
గుటటలో  నుండి  ఇవత్లక  ఒకకసారిగా  ఏద 
దబుబన పడింద్. 

తరా చూస్త అద్ ఒక ఏనుగు!

అద్  కోపంగా  అనిన  జంత్ువులను  చూస్ూత 
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"ఎవర్ు,  నా తోకని  లాగింద్?!" అంద్. 

అనీన  కందేలు  వెైపు  చూశాయి.   ఇక  అకకడంటే  పారిణాలు  పోతాయనుకనన  కందేలు 
"క్షమించండి.  నేను  మీ  తోకని  చూసి   రాతి  వాహనానిక  కటిటన  తాడ   అనుకనానను"  అననద్, 

పర్ుగు లంకంచుకంటూ.  

బిత్తర్పోయిన ఏనుగును అలాగే వద్లేసి కందేలు వెనక  పర్ుగుతసాయి,  దానిక సాయం వచిచన 
జంత్ువులనీన!!
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చా క పీ స్ ు  ప్ రిమ !

లకకల అయయవార్ు:  పిలలిలూ! ఈ అభాయస్ంలోఎనిన లకకలు ఉనానయి?

గపి:  చాలా ఉనానయి సార్!

లకకల అయయవార్ు: మర్యిత ఒకక లకక చేస్ుతవురా, గపీ
గపి:  ఒకక లకక కాదు సార్, అనిన లకకలూ ఒకసారి చేసాత. బోర్ుడ త్కకవ అయినా పరేలిదు; 

చాకపీస్ులు మాత్రం ఎకకవగా ఇపిపించండి సార్!

తొ ం ద ర్ !

రాము: త్వర్గా ఇంగీలిషు నేర్ుచకనేందుక పుస్తకం ఏదైనా ఉందా?

గపి: ఉంద్రా! 30 ర్జులోలి ఆంగలిం నేర్ుచకోండి అని ఒక పుస్తకం ఒకటి చూశాను  దుకాణంలో.

రాము:  అయిత అట్లింటివి  మూడ  పుస్తకాలు పటుటకొసాతవా, పీలిజ?!

గపి: అనిన పుస్తకాలు ఎందుకరా?

రాము:  మూడ పుస్తకాలుంటే పద్ర్జులోలి నేర్ుచకోవచుచ గదరా, పర్క్షలు పద్ర్జులోలి 
వస్ుతనానయి మరి!

- ZPHS గుండ వారి పల్లి విదాయర్ుథలు

నవువ!
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తో డే ల ు తో  స్ న హ ం  
మంచివాళలితో స్నహం మేలు చేస్ుతంద్. మరి చెడడవాళళతో స్నహం..? ఇద్గ ఈ కథ చదవండి తెలుస్ుతంద్. 

ర్చన: జలంపెల్లి స్ందీప, నాలుగవ త్ర్గతి, పరిభుత్వ పారిధమికోననత్ పాఠశాల, టేకమటలి, జెపైూర్ మండలం, 

ఆద్లాబాదు జిలాలి             పున: కథనం: కొత్తపల్లి 

అనగా  అనగా  ఒక  అడవిలో  ఒక  మేక- 

మేకపోత్ుల   కటుంబం   ఉండేద్.  వాటిక 
రండ చిటిట చిటిట మేక పిలలిలు ఉండేవి. మేకక, 

మేకపోత్ుక  త్మ  పిలలిలంటే   చాలా  ఇషటం. 

ఎపుపిడేగాని  వాటిని  ఒంటరిగా వద్ల్ ఎకకడికీ 
పోయేవి కావు. 

అయిత మేకపోత్ుక అడవిలో ఒక తోడేలుతో 

స్నహం  కద్రింద్.   కండలు  తిరిగిన 
శర్ర్ంతో,  బలంగా  ఉండే  మేకపోత్ుక 
తోడేలంటే  ఏమాత్రం  భయం  ఉందేద్  కాదు. 

కానీ   త్ల్లి  మేక  మటుక   దానిన  చూస్త   చాలా 
భయపడేద్. 

"నీకెందుక,  దాంతోటి  స్నహం?!  అద్ 
తోడేలు,  మనద్  మేక  జాతి.  మనక,  దానిక 
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పొస్గదు" అనేద్  అద్. 

"ఈ తోడేలు అని తోడేళలిలాంటిద్ కాదు- చాలా 
మంచిద్.  అయినా  అద్  ననేనం  చేస్ుతంద్, 

గటిటగా  ఒకక  కముమ  కమామనంటే  చచిచ 
ఊర్ుకంటుంద్" అనేద్ త్పిపిస్త,  మేకపోత్ు 
దానితో  స్నహం మాత్రం  మానేద్   కాదు. 

ఒకసారి   మేక  మేత్క  వెళూత   అనుమానం  కొదీద 
పిలలిలతో "చూడండి! నేను  మేత్క వెళుతనానను. 

నేను,  మీ  నానన  కాక  ఎవరొచిచనా  మీర్ు 
మాత్రం  బయటిక రాకండి" అని చెపిపింద్. 

అద్ అటు వెళలిగానే మేకపోత్ు తోడేలుతో కల్సి 
బయటిక  వెళ్ళంద్.  కొంత్  స్పటి  త్రావత్  అవి 
దాగుడ  మూత్లు  ఆడకనానయి.  ఆటలో 
భాగంగా  ఎకకడో  దాకకననద్    తోడేలు.  ఆ 
త్రావత్   ఎంత్  వెతికనా  అద్   మేకపోత్ుక 
కనబడనేలేదు. 

నిజానిక  జరిగిందేంటంటే,  దాకకననటులి 
దాకకని, తోడేలు మేక పిలలిల దగగారిక వచిచంద్. 

మేకపోత్ు  లాగా  "నేనొచేచశా"  అనేస్రిక, 

మేకపిలలిలు  రండూ  బయటిక  వచాచయి! 

తోడేలు వాటిని చంపి తినేసింద్!

తోడేలుకోస్ం  వెతికీ  వెతికీ  వసారిన  మేకపోత్ు 
ఇంటిక  వచిచ  చూస్త  ఏముంద్?!  పిలలిలు 
రండూ  లేవు!  "అద్  తోడేలు  పనే"నని 
గరిహించిన  మేక-మేకపోత్ు  వెళ్ళ   తోడేలును 
నిలదీసాయి.  "మిత్ురిడిలా  నటించి,  ఇలా 
చేసాతవా?!"  అననద్  మేకపోత్ు,  కళలి  నీళుళ 
పెటుటకొని. 

"నేను నీ స్నహిత్ుడిని ఎందుకవుతాను? నేను 
తోడేలును, నీద్ మేక జాతి. నీకూ నాకూ ఎట్లి 
పొస్గుత్ుంద్?!  నేను   ఊరిక   అట్లి 
నటించానంత!"  అననద్  తోడేలు,  కోర్లు 
చాపుత్ూ. 

'మోస్కారి స్నహిత్ుడిని నమిమ, కనన  బిడడలను 
చంపుకనాననే'  అని  చాలా  బాధ  పడింద్ 
మేకపోత్ు. 
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సో మ రి పో త్ ు  రా జ య య  
స్కర్ణ:  పివిఆర్  జిలాలిపరిషత్  ఉననత్  పాఠశాల  గుండవారి  పల్లి  విదాయరిథ  (ప్ర్ు  రాయలేదు),  త్లుపుల, 

అనంత్పుర్ం జిలాలి 

రామాపుర్ంలో   రాజయయ  అనే   రైత్ు  ఒకడ 
ఉండేవాడ.  అత్ను  ఒటిట  సోమరిపోత్ు.  ఏ 
పని చేయ్లనాన అత్నిక బదధకం అడడ వచేచద్. 

మిగతా  రైత్ులందర్ూ   కషటపడి  పని  చేస్ుతంటే 
రాజయయ మాత్రం ఒళుళ కదలకండ కూరొచని 
"ఒరేయ!  ఎందుకరా  అంత్  కషటపడతార్ు? 

ననున  చూడండిరా!  రాజాలా  ఎలా  ఉనాననో! 

మీరేంటిరా  ఇలాగ?!  అస్స్లు  స్ుఖపడటం 

తెలీదురా,  మీక"  అని  వాళళని  ఎగతాళ్ 
చేస్వాడ.   వాళ్ లివవర్ూ   ఇత్ని  మాటల్న 
పటిటంచుకనేవాళుళ కాదు. 

రాజయయ  రండ  పనులు  మటుక  కరమం 
త్పపికండ  చేస్వాడ:  నిదరపోవటం,  తిండి 
తినటం.  రాజయయక   ఏమిచిచనా 
ఇవవకపోయినా  దేవుడ  లకకలేనంత్  నిదర, 

34



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-68

చెపపిలేనంత్  ఆకల్  ఇచాచడ.  నిదర,  ఆకల్ 
తరాక, గురొతచిచనపుపిడలాలి రాజయయ  దేవుడిని 
పారిరిథంచేవాడ:  "దేవుడ!  ఇంత్  పని 
చేస్ుకోలేక  కషటపడత్ునానను-  నాకొకక 
స్వకడిని పంపించరాదా?!" అని. 

ఒకసారి  దేవుడనుకనానడ-  'వీడిక 
గుణపాఠం  నేరిపించాల్'  అని.  వెంటనే 
రాజయయముందు  ఒక  స్వకడ  వచిచ 
నిలబడడడ.  "అయ్య!  ననున  దేవుడ 
పంపించాడ.  మీర్ు  నా  శకతక  త్గిన  పని  ఏద్ 
చెబిత  అద్  చేయమనానడ.  నాక  భోజనం, 

వస్తి మీరే ఇసాతర్ని చెపాపిడ" అనానడ.  

"ఓహ  అట్లి  చెపాపిడ!  స్రే,  మంచిద్. 

మర్యిత  నాక   రండెకరాల  పొలం,  బావి 
ఉనానయి.  వాటిలో  నీక  తోచిన  పంటలు 
వెయియ!  లాభంగా  వయవసాయం  చెయ్యల్ 
స్ుమా!"  అని  స్ంతోషంగా   అత్నిక   పని 
అపపిగించేశాడ రాజయయ. 
అయిత  ఆ  స్వకడ   పొలంలో  ఏ  పంట్ 
వెయయలేదు. పైెపెచుచ రాజయయ గటిటగా  ఏదైనా 
పని  చెబిత  "ఇద్  నా  శకతక  మించిన  పనండి! 

దేవుడ  నా  శకతక  త్గిన  పని  చెబిత 
చేయమనానడ  త్పపి,  శరిమపడమని 
చెపపిలేదు" అనటం మొదలట్టడ. 

వాడిక  వంట  చేసి  పెటటటమూ,  వాడి 
అవస్రాలు  తర్చటమూ,  వాడిచేత్  పని 
చేయించటం   తోటే  రాజయయక  త్ల  పారిణం 
తోకక  రాసాగింద్. 

ఒకనాడ "ఇద్గ! ఈ ఎదుదల  జత్ను 
తస్ుకెళ్ళ పొలం దునున!" అని స్వకడిక చెపిపి 
ఇంటికొచేచశాడ రాజయయ. 
స్వకడ   పొలం దునునత్ుంటే  అత్నిక రండ 
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లంకె  బిందలు  దొరికాయట!  కానీ  అత్ను 
వాటిని  రాజయయక   ఇవవకండ  త్నే 
దాచేస్ుకనానడ.  అయిత  పరికక  పొలంలో 
దునునత్ునన  రైత్ు  ఈ  స్ంగతిని  గమనించి 
చెబిత,  రాజయయ   స్వకడిని  నిలదీశాడ: 

"అవును!  దొరికాయి!  అయిత  ఏంటట?" 

అనానడ వాడ దుర్ుస్ుగా. 

"నా  పొలంలో  దొరికత  అవి  నావి!"  అనానడ 
రాజయయ. 
"నాక  ఆ  స్ంగతి  తెలీదు.  నాక  దొరికనవనీన 
నావ-  అస్లు  పని  చేస్ుతననద్  నేను-కూరొచని 
తినేద్  మీర్ు!  ఇద్  ఎలా  కదుర్ుత్ుందండీ!

అయినా ముందు నాక ఆకలేస్ుతననద్. ఊరిక 
త్గవులాడటం  మాని  అననం  పెటటండి!" 

అనానడ  స్వకడ. 

"మరాయదగా  నా  బిందలు  నాక  ఇవవకపోత 
కొతావలు దగగార్ ఫిరాయదు చేసాతను, జాగరిత్త" అని 
బెద్రించాడ  రాజయయ. 
"అవి మా లోకంలో నడవవండి! అయినా ఏం 
చెపుపికంట్ర్  చెపుపికోండి,  భూమిలో 
దొరికనవి రాజుక చెందుతాయని చెపిపి వాటిని 

రాజుగారిక  అపపిజెబుతాను"  అనానడ 
స్వకడ. 

"దేవుడ!నాక  ఇట్లింటి  స్వకడిని 
పంపావమి?!  వీడిని  తస్ుకెళ్ళపో!"  అని 
మొత్ుతకనానడ  రాజయయ. 

దేవుడ  పరిత్యక్షమెై, "మరి నువవగా, 'స్వకడ 
కావాల్' అని ఒకటే వధించింద్?!" అనానడ. 

"ఇట్లింటివాడినా,  నాకచేచద్?"  అనానడ 
రాజయయ. 
"చూడ  రాజయ్య!  మనుషులనానక  ఎవరి 
పరివృత్ుతలు  వాళలిక  ఉంట్యి.  పనిచేస్  వాళ్ళ 
గొపపివాళుళ-  మిగిల్నవాళుళ  వాళలితో 
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స్ర్ుదకపోత్ుండల్,  అంత.  నీక 
అకకరేలికపోత  నువువ  స్వకడిని  పెటుటకోక!" 

అనానడ దేవుడ. 

"నాక  అకకరేలిదు!"  అని  రాజయయ  అనగానే 
స్వకడ  కాసాత  మాయం  అయిపోయ్డ. 

లంకెబిందలూ అత్నితోబాటే మాయం! 

రాజయయ మళ్ళ మొత్ుతకనానడ. 

దేవుడ   నవివ  "రాజయ్య!  ఇద్గ,  ఈ 
చ్మల్న చూడ- ఎంత్ కషటపడి త్మ ఆహారానిన 
తాము  స్ంపాద్ంచుకంటునానయో! 

కషటపడితనే  ఫలం;  లేకంటే  ఏమీ  లేదు. 

అకకడ  చూడ,  పిలలిలు  ఎంత్  శరిమపడి 
చెటలిమీద  పండలిను  కోస్ుకంటునానర్!  పళుళ 

వాళలి దగగారిక వచిచ రాల్ పడలంటే పడవు మరి! 

ఊరిక వచిచన   స్వకలతో  పని చేయించుకొని 
హాయిగా బరత్కాలనుకోవటం త్పుపి. నీ శరిమక 
త్గిన  పని  నువువ  చేయటమే  స్రైనద్!" 

అనానడ, మాయమెైపోత్ూ. 

"బుద్ధ వచిచంద్- ఇకనుండి బాగా  పనిచేసాతను 
సావమీ" అని లంపలేస్ుకనానడ రాజయయ. 
అటు  త్రావత్  రాజయయ   మిగిల్న  రైత్ులాలిగా 
కషటపడి పనిచేస్త అందర్ూ ఆశచర్యపోయ్ర్ు. 

అటుపైెన  ఇక  'సోమరిపోత్ు రాజయయ' లేడ- 

అత్నిక  ఇపుపిడ  'శరిమజీవి  రాజయయ  '  అని 
మంచి  గురితంప్  వచిచంద్! 
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వస్ంత్ం తెచిచంద్ ఉగాద్।
కావాల్ నూత్న విజయ్లకద్ పునాద్॥

శ్రి జయనామ స్ంవత్స్ర్మిద్।
నవశకానిక కావాల్ నాంద్॥

విజయకాంక్ష నింపుకోవాల్ పరిత మద్।
ఇక గెలుపు మీద్కాక మరవరిద్॥ 
-ఎం. అశవర్థనారాయణ, గణిత్ స్హాయకలు, ZPHS, గుండవారి పల్లి.

కవిత్ ముళళలో పుట్టను
ముళళలో పెరిగాను
ర్ంగూ వాస్న నాసొత్ుత
ఎవరిని, నేన్వరిని?  

*జవాబు: గులాబీ*

         -టి.స్ునీల, 8వత్ర్గతి, గుండవారిపల్లి.

పొడపు
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కా క మ మ-గ ు వ వ మ మ                   
కథనం:  పి. తిర్ుపాల ,  9 వ త్ర్గతి,  z.p.h.s ముషిఠికోవెల, అనంత్పుర్ం   జిలాలి. 

అనగనగా  ఒక  అడవిలో  ఒక  కాకమమ,  ఒక 
గువవమమ  ఉండేవి.  కాకమమదేమో  రాళళ  ఇలులి. 
గువవమమదేమో   ప్డ  ఇలులి.

ఒకనాడ  సాయంత్రం ప్..దధ గాల్వాన వచిచంద్. 

దాంతో   గువవమమ   కటుటకనన   ప్డ  ఇలులి  కాసాత 
కరిగిపోయింద్. 
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అపుపిడ  గువవమమ   కాకమమ   ఇంటిక  వెళ్ళ 
"కాకమామ,  కాకమామ!  కొంచెం  తావిసాతవా?” 

అంద్.  అంటే, అపుపిడ  కాకమమ  "ఉండమామ 
గువవమామ!   ముందు  నా  మొగనిక  నీళులి 
పోయ్ల్"  అనింద్. 

త్ర్ువాత్ కొంచెం స్పటిక మళ్ళ వెళ్ళ "కాకమామ, 
కాకమామ! కొంచెం  తావిసాతవా, ఇపుపిడ?” అని 
అడిగింద్ గువవమమ.   "ఉండమామ, గువవమామ! 
ముందు  నా  మొగునిక  బటటలు  వెయ్యల్" 

అనింద్ కాక. 

త్ర్ువాత్  కొంచెం  స్పటిక   మళ్ళ  వెళ్ళంద్ 
గువవమమ.   "కాకమామ,  కాకమామ!  కొంచెం 
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తావిసాతవా?” అంటూ.  

"ఉండమామ, గువవమామ! ముందు  నా బిడడను స్ూకలుక  విడిచిరావాల్"  అని కాక అనింద్. 

కొంచెం స్పు త్ర్ువాత్ మళ్ళ వెళ్ళంద్ గువవమమ 
"కాకమామ,  కాకమామ!  కొంచెం  తావిసాతవా" 

అంటూ.  

అపుపిడ ఇంక కాకమమ అంద్- "స్రేలే, అద్గ 
ఆ ఇంట్లి ఉండ" అని ఇలులి చూపించింద్.  ఆ 
ఇంట్లి బిసెకటులి, చకకలాలు, నిపపిటులి, లడడ, 
బూంద్, మికచర్- అనీన    ఉనానయి . గువవమమ 
ఆ ఇంట్లి చేర్ుకొని అవనీన తినేసింద్ .

అంత్లో కాకమమ బిడడ వచిచ "అమామ నాక మికచర్ 
కావాల్"  అననద్.  కాకమమ వెళ్ళ చూస్త  గిన్నలనీన 
ఖాళ్! మికచర్, బిసెకటులి, చకకలాలు  ఏమీ లేవు!
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"ఓహ  గువవమమ  అనీన  తిని  పారిపోయిందే” 
అని  దానిన  వెత్ుకకంటూ  వెళ్ళంద్  కాకమమ. 
కానీ  గువవమమ  అస్లు   ఆ దగగార్లి   లేనే  లేదు!

అంత్లో  కాకమమక   ఒక  ఒంట్దుద  ఆయపపి 
ఎదుర్య్యడ.  "మా  గువవమమను  చూసితవా 
చినానయపాపి?”  ఆని   కాకమమ    అడిగింద్ 
ఆయనిన. 
"లేదమామ!  రండెదుదల  ఆయపపిను  అడగు" 

అనానడ    ఒంట్దుద    ఆయపపి.

రండెదుదల  ఆయపపిని  అడిగింద్  కాకమమ. 
"అద్గ చూడమామ!  ఆ  గటుట  మీద ఉంద్" అని 
దారి చూపించాడ రండెదుదలాయపపి.  

అపుపిడ  కాకమమ  అకకడిక  వెళ్ళ  గువవమమను 
పటుటకొని,  ఇంటిక  తస్ుకవెళ్ళ,  కడీడ  కాగబెటిట 
వాత్  పీకంద్.  దాంతో  గువవమమ  ఇంక  ఎవవరికీ 
కనబడకండ  పారిపోయింద్ .
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సో మ య య  ని జా యి త
ర్చన: డ. సిరి, మిరాయలగూడ , నలొగాండ జిలాలి. 

శివపుర్ంలో   నివసించే   రామయయ    వెదుర్ుని 
వణువుగా  మలచడంలో  బహునేర్పిరి.  త్న 
కమార్ులైన  వీర్యయ,  సోమయయలక  కూడ 
ఆ  విదయను  నేరిపించాడ  రామయయ. 
కొడకల్దదర్ూ    విదయ  పటలి  చూపించే   శరిదధను 
చూసి అత్ను  ఎంత్గానో మురిసిపోయేవాడ. 

కానీ  రానురానూ    పెదద  కొడక   వీర్యయలో 
వస్ుతనన  మార్ుపిని  చూసి  అత్నిక   బాధ 
మొదలైంద్.  చిననపుపిడ  మంచిగానే  ఉనన 

వీర్యయ,  స్ంపద   పెర్ుగుత్ునన  కొదీద   డబుబ 
మీద  ఆశతో  సావర్థజీవిగా,  దురాశాపర్ుడిగా 
మార్సాగాడ.  మొదట్లి  వణువుని  చూసిన 
అత్ను, ఇపుపిడ వణువు దావరా వచేచ ధనానిన 
చూస్ుతనానడ.  త్ను  త్య్ర్ు చేసిన  వణువు 
పల్కంచే స్ంగీత్ం మీద్ కంటే  ఆ వస్ుతవు  పల్క 
ధర్మీదే అత్ని మనస్ు ఉండేద్. 

కొడకలో  వస్ుతనన  మార్ుపిని  గమనించిన 
రామయయ   'అత్నిలో  మార్ుపి  రావాలంటే 
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మంచి  స్ంసాకర్ం,  గుణం  ఉనన 
ఉత్తమురాలైన  అమామయితో  వివాహం 
జరిపించడమే  మార్గాం'  అని  త్లచి,  జానకతో 
అత్ని  వివాహం  జరిపించాడ.  జానక 
స్హనశ్ల్,  గుణవంత్ురాలే  కాదు, 

మానవత్వం  మూర్తభవించిన  మంచి  మనిషి. 

జానకతో  వివాహం  జరిగాకెనైా  వీర్యయలో 
మార్ుపివస్ుతందనుకనన  రామయయక  నిరాశ్ 
మిగిల్ంద్. 

అయిత  చిననకొడక  సోమయయ  మాత్రం  త్న 
శరిమతోటీ,ఇషటంతోటీ   త్ండిరి  నేరిపిన  విదయక 
మరింత్  మెర్ుగుద్ద్ద,  త్ండిరిని  మించిన 
కళ్కార్ుడిగా ప్ర్ు తెచుచకనానడ. 'వణువు 
చేస్త  సోమయేయ   చెయ్యల్  ' అని పరిజలందర్ూ 
అత్నిన  మెచుచకనేవార్ు.  సోమయయ మాత్రం 
ఆ  పొగడతలేవీ  పటిటంచుకోకండ  త్న  పనేద 
తాను  చూస్ుకనేవాడ.  అయిత  కవలం  కళ 
కోస్మే వణువుని మల్చే   సోమయయ,  త్న  కళ 
దావరా  ఎకకవ  ఆదాయ్నిన 
స్ంపాద్ంచుకోలేకపోయ్డ.  స్ంపాద్ంచిన 
కొంత్  మొతాతనీన   త్ండిరికో,  అననకో 

ఇచేచస్వాడ. 

వయస్ు పైెబడత్ునన కొదీద రామయయ చింత్క 
చినన కొడక గురించిన చింత్ కూడ తోడెైంద్. 

తాను  లేకంటే   పెదదవాడ   వీర్యయ 
అమాయకడెైన  చిననకొడకను  మోస్ం 
చేసాతడనన  ద్గులుతోటే   అత్ను   మంచం 
పట్టడ. చివరిక అత్ను  ఒక నిర్ణుయ్నికొచిచ, 

కొడకల్దదరినీ పిల్చాడ: 

"నాయనలారా,  నాక  మృత్ుయ  ఘడియలు 
స్మీపిస్ుతనానయి.   వీర్య్య,  ఇద్గ  ఈ 
బంగార్ం  తస్ుకో.   నువువ  దీనిన 
వృద్ధచేయగలవని  నాక  తెలుస్ు.   ఇక  పోత 
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సోమయ్య, నేను వణువులుగా మలుదాదమని 
తెపిపించిన  వెదుర్ు  బొంగుల్వి.   నీక 
జీవిత్ంలో  బరత్కడనిక  ఏ  దార్  లేనపుపిడ 
వీటిని  వణువులుగా  మల్చి  స్ంపాద్ంచుకో. 

ఇక  పోత,  ఈ  ఇలులి-  దీనిన  రండ  భాగాలుగా 
చేసి,  స్మానంగా  పంచుకోండి:  కానీ 
విడిపోకండి.   ఇదదర్ూ  ఎపుపిడూ  కల్స్ 
ఉంట్మని  మాట  ఇవవండి.  అమామ  జానకీ, 

వీళ్లిదదరినీ  కల్పిఉంచే  భాధయత్  నీదే  త్లీలి!"  అని 
చెపిపి కనున మూశాడ.  

త్ండిరి త్నక బంగార్ం ఇచిచ, త్న త్ముమడిక 
వెదుర్ు  బొంగులను  ఇచిచనందుక  పెదదవాడ 

మొదట స్ంతోషించినా, ఆ త్రావత్ అందులో 
ఏదైనా మత్లబు  ఉందేమోననన  అనుమానం 
మొదలైంద్  అత్నిక.  చివరిక   ఒకర్జున 
త్ముమడ  ఊళ్లి లేని స్మయం చూసి, అత్ని 
గద్లోక  చొర్బడి,  వాళలి  నానన  ఇచిచన 
వెదుర్ుముకకల   పెట్టను  తశాడ; 

అందులోఉనన  వెదుర్ు  ముకకలతోపాటు 
త్ముమడ  దాచుకనన  చిలలిర్నాణేలను కూడ 
దొంగల్ంచాడ.  ఆ  వెదుర్ు  ముకకలను 
చ్లేచస్రిక  ఆర్ు వజారిలు బయటపడడయి!  

త్ండిరి  త్నను  మోస్గించాడని  వీర్యయక 
చాలా  కోపం  వచిచంద్.  త్ముమడిక  వజారిల్చిచ, 

త్నక  బంగార్ం  మాత్రమే  ఇవవటం  మోస్మే 
గద!  అందుకని  'ఆ  వజారిలు  త్నవ'  అనన 
నిర్ణుయ్నిక  వచాచడత్ను.   అయిత  వాటిని 
దాచుకనేదలాగ?  తాను  వణువుగా 
మలచబోయే  వెదుర్ుముకకలలో  ఒక  దానిలో 
ఆ  వజారిలను  దాచేసి,  గుర్ుతగా  ఉండేటులి  దానిన 
ఒక   బటటతో  భదరంగా  చుటిట  పెటిట,   గముమన 
ఊర్ుకనానడ  వీర్యయ.  
పనినుండి ఇంటికొచిచన సోమయయ త్న ఇంట్లి 
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నిజంగానే   దొంగలు  పడడర్ు  అనుకని  బాధ 
పడడడ.   వీర్యయ  త్నకమీ  తెల్యనటులి 
ఆశచరాయనీన  బాధనూ  నటించి,  చివరిక- 

"బాధపడక  త్ముమడూ,  పోయింద్  పెదద 
మొత్తమేమీ  కాదు  కదా,  ఇక  వెదుర్ు 
ముకకలంట్వా,  నావి   నీవి  కాదా?"  అని 
స్ముదాయించాడ మాట   వర్స్క.  

అయిత   ఆ  మరానడ  ఆ  ఊరి  పూజారి 
సోమయయ  ఇంటికొచిచ-  "సోమయ్య,  మన 
గారిమంలో  కృషుణుని  దేవాలయం  పూరిత 
కావ్సోతంద్.   విగరిహం  త్య్ర్  కూడ 
దాదాపు  పూర్తయింద్.  ఇక  మిగిల్ంద్   ఆ 
వణువు  మాత్రమే-  అతి  స్ుందర్మెైన 
వణువుతో  ఆ   బాల  గపాలుణిణు   వణు 
గపాలునిగా  మారేచ  బాధయత్  నీదే.  నువువ 
గుడిక వచిచ, దైవ స్నినధిలో ఆ పనిని పూరిత చేస్త 
దేవుడితో  పాటు,  మేం   అందర్మూ  కూడ 
స్ంతోషిసాతము.  మరి  త్వర్గా  రా!"  అంటూ 
వెళ్ళపోయ్డ. 

అద్  విని  సోమయయక  ఏడపు  వచిచంద్- 

"చూసావా,  వద్నా?!  నా  దగగార్  అనీన 

ఉననపుపిడ   ఆ దేవుడ ననున పిలవలేదు.  ఈ 
ర్జున  నా  దగగార్  ఏమీ   లేనపుపిడ,  ఎలా 
తొందర్   పెడతనానడో  చూడ.   నేను  ఏం 
చెయయను? నా దగగార్ ఉనన వెదుర్ు బొంగులనీన 
దొంగలు  ఎత్ుతక  పోయ్ర్ు  కదా?!"  అని 
వద్న  జానకతో  చెపుపికొని  బాధపడడడ.  

"నాయనా ! నువవమీ బాధపడక-  నినన  మీ 
అననగార్ు  ఏమనానర్  మరిచిపోయ్వా? 'నా 
దగగార్ునన   వెదుర్ులి  నీవి'  అని  చెపపిలేదూ?! 

ఉండ-  నేనిపుపిడే   నీకాకవలసిన  చకకని 
వెదుర్ును  నీక  తెచిచ   ఇసాతను"  అని  పోయి, 

వీర్యయ సామానలిలో వెతికంద్. వాటిలో  ఒకటి 
భదరంగా,  మంచి  బటటతో  చుటిట-   ఉననద్. 
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"ఇంత్  జాగరిత్తగా  దాచార్ంటే-  ఇద్  మంచి 
వెదురై  ఉంటుంద్.  ఇలాంటి   వెదుర్ుతో 
వణువుని  చేసి  దేవుడిక  ఇస్త  పుణయం!'  అని 
జానక  స్ంతోషంగా   దానిన  తెచిచ 
సోమయయకచిచ, ఆశ్ర్వద్ంచి పంపింద్.  

సోమయయ  ఆ  వెదుర్ు  ముకకను  తస్ుకొని 
నేర్ుగా  గుడికెళ్లి,  దేవుడి  ముందు  కూరొచని 
వెదుర్ును   మలచడం  పారిర్ంభించాడ. 

అంత్లోనే  అందులోంచి  త్ళత్ళ్  మెర్ుస్ూత, 
వజారిలు రాల్  పడడయి!  

మొదట ఆశయర్యపోయిన సోమయయ, అటుపైెన 
ఆ  వజారిలను   జాగరిత్తగా  తసి   దాచి,  తిరిగి 
వణువుని  చెయయడంలో  నిమగనమయ్యడ. 

తాను  పూరిత  చేసిన  చకకని  వణువును 
పూజారిగారి చేతిలో  పెట్టడ.  పూజారి అత్ని 
పనిత్నానీన,  కళపైె   అత్నికనన   ప్రిమనూ 
మెచుచకని,  అత్నిక  కొనిన   వెండి  నాణేలను 
కానుకగా  ఇచిచ పంపాడ. 

ఆలోగా   పకకగారిమానిక పనిపడి  వెళ్లిన  వీర్యయ 
ఇంటిక  తిరిగొచిచ   భార్య  మీద  అంతెత్ుతన 
ఎగిరాడ-  "అందులో  ఏమునానయో 

తెలుసా?" అని  అర్ుస్ూత. 
అంత్లోనే  అకకడిక  చేర్ుకనన  సోమయయ, 
త్న  అంగీలోంచి  వజారిలను  తసి  అననకస్ూత 
"అనాన,  ఇవిగ  నీ  వజారిలు.  నువువ  వీటిని  ఆ 
వెదుర్ులో  దాచావని  తెల్యక,  వద్నమమ 
దానిన  నాక  ఇచిచంద్-   ఇవిగ,  ఇవమో 
పూజారిగార్ు   ఇచిచన  వెండి  నాణేలు!" 
అంటూ  వజారిలతోపాటు,  వెండినాణేలను 
కూడ  వీర్యయచేతిలో  పెట్టడ 
అమాయకంగా.  

త్ముమడి   నిజాయితనీ,  మంచిత్నానీన, 
అమాయకతావనీన   చూసిన  వీర్యయలో 
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పశాచతాతపం  కల్గింద్.  త్ముమడిని  మోస్ం 
చేసినందుక   బాధ  మొదలయింద్.   భార్య 
చూపించినంత్  వాత్స్లాయనిన  కూడ తాను త్న 
త్ముమడిపైె  చూపించలేకపోయినందుక 
సిగుగాపడడడత్ను.  వెంటనే   ఆ  వజారిలనూ, 

వెండి  నాణేలనూ  త్ముమడి  చేతిలో  పెటిట- 

"త్ముమడూ,  ననున  క్షమించు.  ఇవనీన   నీవ" 

అనానడ  ప్రిమగా. 

భర్త   ఏం  చేశాడో  చూసిన  జానక,  అత్నిలో 
వచిచన  మార్ుపిక  స్ంతోషించింద్.  అటుపైెన 
అనాన త్ముమళ్లిదదర్ూ కలసి మెలసి స్ంతోషంగా 
జీవించార్ు. 
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భూమాత్క ముదుదబిడడ
ఆకాశం నా జునున గడడ
రాతిరివళ రాచరికం
పగలైత ప్దరికం
ఎవరిని , నేన్వరిని?   జవాబు: చందమామ

అయ్య అంటే కలవం
అమామ అంటే కలుసాతం
ఎవరిమి, మేమెవరిమి?  

జవాబు: పెద్మలు

ఆలులేని అడవిలో
జీవంలేని జంత్ువు
జీవంగల జంత్ువులతో పోరాడింద్
ఏమా కథ? ఎవరిదా కధ?  

జవాబు: త్ల, దువెవన, ప్నులి.

ఆకాశానిక పోటు
స్ముదారినిక మూత్
ఎముక ఉనన నాలుక
తొడిమ ఉనన గురిడడ-
వీటనినటికీ పోల్క ఏంటి?

జవాబు: ఇవవీ ఉండవు!

మా ఊళ్ళ వెలసింద్
ఊర్వత్ల తోట వసింద్
ధర్మవర్ం పోయినా వాస్న వస్ుతంద్ 
ఏంటద్?

జవాబు: మొగల్ రేక

ఆర్ుకాళళ చిననవాడ
ఎంత్ దటటమెైన అడవిన్ైనా 
నరికసాతడ!

ఎవర్ద్?

జవాబు: ప్ను!

పొడపు!
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జా ఞానో ద య ం
ర్చన: సి.పరిణయజ, గుంటూర్ు.

అద్  సాయంకాల  స్మయం.  మణిపుర్ం 
గారిమం  గుండ   మెలలిగా  నడచుకంటూ 
వెళుతనానర్ు ఒక సావమీజీ.  దూర్ంగా ఒంట్దుద 
బండి  మీద   బసాతలు  పెటుటకొని,  బండిని 
జ్ర్ుగా  లాగడం  లేదని  ఎదుదను 
కొడత్ునానడ  ఒక  రైత్ు.  సావమీజీ 
పర్ుగుపర్ుగున  వెళ్ళర్కకడక-

"ఎందుక  నాయనా  అట్లి  కొడత్ునానవు  ఆ 

మూగజీవిని?" అడిగార్ు ఆ రైత్ును.

"ఏం  చెపపిను  సావమీ!  చ్కటి   పడకముందే 
ఊర్ు  చేర్ుకోవాల్.  ఇదేమో  బండిని  జ్ర్ుగా 
లాగడంలేదు.  ఊరలా  చేర్ుకోగలను?" 

అనానడ ఆ రైత్ు బాధగా. 

"బండిపైెన అనిన బసాతలు బర్ువు పెడిత, పాపం 
ఆ  జీవి  ఎలా  లాగగలదు?  కొంచెం  బర్ువు 
త్గిగాంచాల్స్ంద్!" అనానర్ు ఆయన, ఎదుదవెైపు 
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జాల్గా చూస్ూత. 
"కొనిన  బసాతలు  త్గిగాస్త  ఎకకడ  పెట్టల్  సావమీ? 

ఈ ఊళ్లి   నాక తెల్సిన  వాళుళ ఎవవర్ూ లేర్ు. 

అయినా  ఇనిన సార్ులి  తిర్గాలంటే కషటం  కదా!" 

అనానడ  రైత్ు, నిస్స్హాయంగా.

"స్రేలే! మరి నువువ బండిని నడపు; నేను 
గటిటగా  వెనక  నుండి  తోస్ుతంట్ను"  అని, 

ఒంటి   పైెన  కపుపికనన  గుడడను  నడముక 
గటిటగా బిగించి కటుటకనానర్ు సావమీజీ.

"త్పుపి  సావమీ!  నేను  మీతో  పని  చేయించు-

కంట్నా?"  అనానడ  రైత్ు,  సావమీజీ 
కాళళమీద పడత్ూ.

"నాయనా! నేను నీక పనిచేయడంలేదు.  ఆ 
మూగజీవిక  తోడపిడత్ునానను.  నువువ 
ఆలోచించవదుద-  కదులు-  స్మయం 
దాటిపోత్ుననద్"  అని  వెనకనుండి  బండిని 
బలంగా  న్టటడం  పారిర్ంభించార్ు 
సావములవార్ు. 

రండ  గంటల  త్రావత్   రైత్ు  ఇంటిక 
చేర్ుకనానర్ు వాళుళ. 
సావమీజీని  చూసిన  రైత్ు  భార్య  కంగార్ు 
పడింద్-  "ఏందయ్య  సావమీజీతో  బండి 
న్టిటంచావు.  మనక  పాపం 
చుటుటకంటుంద్!" అంద్ భయంగా.

"నేను  అదే  చెపాపినే!  అయినా  సావమీజీ 
వినలేదు.  ఇవాళలి  సావముల  వార్ు  మనింట్లినే 
ఉంట్ర్ు.  మంచి భోజనం  త్య్ర్ు  చెయియ" 
అంటూ  సావమీజీక   కాళుళ కడకకనేందుక 
నీళుళ   తెచిచ  ఇచాచడ  రైత్ు.  అత్ని  భార్య 
నులకమంచంపైెన  మంచి  దుపపిటి  వసి, 

లోట్తో  మంచి  నీళ్ళచిచంద్. "అమామ!  నాక 
భోజనం  వదుద-  ఏదైనా  పండ  ఉంటే  ఇవువ" 
అనానర్ు  సావమీజీ,  ఆమెతో.  పండలి  తిని,  ఆ 
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రాతిరి  అకకడే  గడిపి,  మర్ుస్టి  ర్జున   మర్ 
ఊరిక   పరియ్ణం అయ్యర్ు. 

మధాయహనం  అయేయస్రిక   ఆయన   ఒక 
ఇంటిముందుక   వచాచర్ు.   ఆ   ఇంట్విడ 
త్న  ఏడేళళ  కూత్ుర్ును  కొడత్ూ 
కనిపించింద్. 

"అమామ !   పసిబిడడను    ఎందుకలా   కొడత్ు-

నానవు?"అంటూ  ఆమె  చేతిలో  నుండి  కర్రిను 
తస్ుకనానర్ు సావములవార్ు.

"సావమీ  ఏం  చెపపిను?  ర్జంతా  వళుళ 
విర్గొగాటుటకంటే  య్భై   ర్ూపాయలొసాతయి. 

దీనిన   బియయం,  పపుపి,  నూన్ 

తస్ుకర్మమంటే,  వస్ూత వస్ూతనే   నూన్ బుడిడ 
పడేసింద్.  నూన్  అంతా  ఒల్కపోయింద్. 

సాయంతారినిక  కూర్  ఎలా  వండేద్?  నా  దగగార్ 
డబుబలు  కూడ  లేవు!"  మళ్ళ  ఓసారి  ఆ 
పాపను కసిరింద్, కోపానిన అణుచుకోలేక.

"అమామ!  ఈమెను  కొటటడం  వలలి  ఒల్క 
పోయిన  నూన్  తిరిగి  వస్ుతందా?"  అడిగార్ు 
సావమీజీ.

"రాదు  సావమీ.  కానీ  'కూరలావండల్; 

పిలలిలక  ఏం  పెట్టల్'  అననదే  నా  బాధ.  ఇద్ 
నూన్  ఒల్కంచకంటే  ఈ  బాధ ఉండేద్  కాదు 
కదా!"  అని  ఆ  పిలలి  జుటుట  పటుటకొని 
లాగిందావిడ,  పళుళ  నూర్ుత్ూ.

"కోపపిడక త్లీలి,  పసి పిలలి మీద కోపం మంచిద్ 
కాదు"  అని  చెబుత్ూ   సావమీజీ  ఆ  పాప   త్ల 
నిమిరార్ు. "పాపా! మనం చేస్ పనిమీద దృషిట 
పెట్టల్.  అజాగరిత్త  వలలి  నషాటలు  ఎకకవ.  ఇక 
మీద  జాగరిత్తగా ఉండ" అని చెపాపిర్ు ప్రిమతో. 

ఆ   రాతిరిక  ఆ  ఊళ్లి  గడిపి,  మర్ునాడ   ఇంకో 
ఊరిక బయలుదేరార్ు సావమీజీ. 
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అలా  నడచుకంటూ  ఊరి  చివర్నునన  ఓ 
చెటుటకంద  స్ద తర్ుదామని  ఆగార్ు.  అకకడ 
కొందర్ు  పిలలిలు  ఆడకంటునానర్ు-  ఒక 
తొండ  తోకక దార్ం కటిట, అద్ పారిపోకండ 
లాగుత్ూ,  చినన  చినన  రాళలితో  కొడత్ునానర్ు. 
అద్  బాధతో  అటూ  ఇటూ  పర్ుగెత్ుతత్ూ, 

త్పిపించుకోవడనిక   పరియతినస్ూత  ఉననద్. 

పిలలిలంతా  అర్ుస్ూత   చపపిటులి  కొడత్ునానర్ు. 

"పిలలిలూ!  ఇలార్ండి"  పిల్చార్ు  సావమీజీ 
పిలలిలంతా  సావమీజీ దగగార్క వచాచర్ు.  

"చూడండి, ఈ  తొండకపారిణం ఉననద్కదా! 

మీర్ు  దానిన  కొడత్ుంటే  దానిక  దబబ 
త్గలదా?  మిమమల్న  ఎవరైనా  కొడిత  మీక 
దబబ  త్గులుత్ుంద్  కదా?  అలాగే  దానిక 
కూడనూ.  అందుకనీ దానిన బాధించకండ 
వద్ల్పెటటండి"  అనానర్ు  మృదువుగా  వాళలిక 
నచచజెబుత్ూ.

పిలలిలు  ఎపపిటినుండి  ఆడత్ునానర్-  ఆ 
ఆటమీద  విస్ుగొచిచ  ఉంటుంద్;  అందుకనే 
సావమీజీ   చెపిపిన  వెంటనే  దానిన  వద్లేశార్ు. 

బరత్ుకజీవుడ  అని  పారిపోయి 

చెట్టకకసిందద్.  

సావములవార్ు  మళ్ళ  త్న  పాదయ్త్ర 
మొదలు పెట్టర్ు.

ఆ   స్మయంలో    జంబుకవర్ధనుడనే   నకక 
ఒకటి,  సావముల  వారిని  దాటి  ముందుకెళ్ళ, 
ఆయనిన  ఆపింద్.   అడవిలోని  జంత్ువులనీన 
ఒకదానినొకటి చంపుక తినడం చూస్ చూస్ - 
విస్ుగొచిచంద్  దానిక.  త్న  మనస్ు 
మార్ుచకొని,  ఎవరైనా  సావమి  దగగార్  శిషయరికం 
చేస్ూత  సాధుజీవిత్ం  గడపాలని  తిర్ుగుత్ూ, 

కొనానళలి  కరిత్ం  అద్  సావమీజీని  చూసింద్. 

అపపిటినుండీ  ఆయనిన   వెంబడిస్ూత   అద్ 
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అయన  వెనకాలే  ఊర్ూర్ూ  తిరిగింద్. 

ఊళలినినటిలోనూ  సావమీజీ  చేసిన   మంచి 
పనులను  చూసిందద్.  మూగ  పారిణులక 
బాధ   కలగకూదదనన   సావమీజీ  సిదాధంతానిన 
చూసి  అద్  పులకరించి పోయింద్.

సావమీజీ  దగగార్కెళ్లి,  అద్  "సావమీ,  నా  ప్ర్ు 
జంబుకవర్ధనుడ..  నేను  మధురాపుర్ం 
దగగార్ునన  అడవిలో  తిరిగేవాణిణు.   అకకడి 
జీవహింస్  చూసి  విస్ుగెతిత పోయ్ను.  సాధు 
జీవిత్ం గడపాలని వస్ుతంటే  మీర్ు కనబడడర్ు. 

మీక  తెల్యకండనే  మిమమల్న  వెంబడిస్ూత 
ఊళలినీన  తిరిగాను.  మీ  జంత్ు  ప్రిమను   చూసి 
పునీత్ుడనయ్యను.  దయచేసి   ననున  మీ 
శిషుయనిగా  స్వకరించండి"  అంటూ  సావమీజీ 
కాళళ మీద పడడద్.

"జంబుకవర్థనా!  సాధు  జీవనం  గడపటం 
ఏమంత్  స్ులభం  కాదు.  నువువ 
మాంసాహారివి. మీ అడవిక వెళుళ. వెళ్ళ మంచి 
జీవిత్ం  గడపు, చాలు" అనానర్ు సావమీజీ.

"లేదు  సావమీ!  నేను  మీ  చెంత్నే  ఉండి, 

మీతోనే   జీవిసాతను"  అంటూ   పారిధేయపడడద్, 

నకక.  సావమీజీ మనస్ులోనే నవువకనానర్ు. 

"స్రే! నీ యిషటం!" అని నకకను త్న శిషుయనిగా 
స్వకరించార్ు.

అలా  కొంత్కాలం  గడిచింద్.  ఆకలు 
అలములు  తినడం  నకకక  కషటంగా  ఉననద్. 

అయినా  ఎలాగ   ఒకలాగా   అలవాటు 
చేస్ుకోవాలని  నిర్ణుయించుకననదద్. 

ఒకర్జు  సావమీజీ  ఒక  అడవిగుండ 
వెళుత్ునానర్ు-  నకక  కూడ  ఆయనను 
అనుస్రిస్ుతననద్- 

అకకడ  ఒక  కొలనులో  కొనిన  కొంగలు  జపం 
చేస్ుకంటూ,  దొరికన  చేపలను  ముకకతో 
పటుటకొని  మింగుత్ూ కనపడడయి. 

నకక సావమీజీ వెైపు  చూసింద్. ఆయన అదేమీ 
పటటనటులి నడస్ుతనానర్ు.

నకక ఆవశానిన  ఆపుకోలేకపోయింద్.  వెంటనే 
కొలను  దగగార్క  వెళ్ళ  "కొంగ  బావలూ!  అలా 
చేపలను  చంపడం  పాపం!"  అంద్.  కొంగలు 
దానిన  చూసి  నవావయి.  నకక   మూతి 
ముడచుకొని వచేచసింద్.
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ఇంకోర్జున  సావమీజీ ఎదుర్ుగానే  ఒక పాము 
కపపిను  మింగడం   కనబడింద్  నకకక. 

అపుపిడ  కూడ  సావమీజీ   పామును  ఏమీ 
అనలేదు.  నకకక  కోపం  వచిచంద్.  పాము 
దగగారిక  వెళ్ళ-  "ఇద్గ!  కపపిను  మింగి 
జీవహింస్ చేయకూడదు!"అంద్ కోపంగా.

పాము  దానిన  చూసి  ఆశచర్యపోయింద్. 

"నువువ   నకకవు  కదా,  జీవహింస్  చేయవా?" 

అని  నవువకంటూ త్న ర్ంధరంలోక దూరింద్.

మర్సారి   ఒక  గదద   ర్యియన  వచిచ  కోడిపిలలిను 
ఎత్ుతకపోవడం  చూసి,  దాని  వెంటే 
పర్ుగెత్ుతత్ూ   "గదాద!  కోడిపిలలిను  వద్ల్పెటుట. 
పాపం,  దానిక   బాధ  కలుగుత్ుంద్"  అని 
అరిచింద్  నకక.  గదద  ఏద   చెపాపిలనుకననద్- 

అయినా   నోట్లి  కోడిపిలలి  ఉంద్  కనుక 
మాట్లిడకండనే  ఎగిరిపోయింద్.  అకకడే 
ఉనన  సావమీజీ  మటుక  నకకను  చూసి 
చిర్ునవువ   నవావర్ు.

నకక  ఇంక  భరించలేకపోయింద్.  ఎలాగెైనా 
సావమీజీని  నిలదీయ్లనుకొని-  "సావమీ! 

మీర్ు  ఎంతో  మంచివార్ని  నేను  మిమమల్న 

వెంబడించాను.  కాని  మీ  అస్లు   ర్ూపం 
నాకపుపిడ  తెల్సింద్.  మీక  కొందర్ంటే 
ఇషటం, మరి కొందర్ంటే  ఇషటం లేదు. అందుక 
ఎదుదనూ,  పిలలినూ,  తొండనూ  వాటిని 
బాధించే వాళళనుండి ర్క్షించార్ు. 

మరి ఇకకడ చేపలు, కపపిలు, కోడి పిలలిలంటే 
మీక   ఇషటంలేదు.  అందుకని,  అవి 
మర్ణిస్ుతనాన   కూడ   మీర్ు  పటిటంచుకోలేదు. 

మిమమల్న ఆదర్శింగా పెటుటకోవడం  నిజంగా  నా 
తెల్విత్కకవత్నం"  అంటూ  చెంపలు 
వస్ుకననద్  నకక.   అయినా  సావమీజీ  ఏమీ 
మాట్లిడలేదు.  

53



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-68

చాలాకాలంగా త్న కళలిముందే  ఎలుకలూ, పక్షి 
పిలలిలూ,  కోడిపుంజులూ  కనబడత్ునాన, 
వాటిని  గబుకకన  మింగెయ్యలనే   కోరికను 
బలవంత్ంగా అణచుకంటూ వస్ుతననద్  గదా, 

నకక?!  ర్జ  దుంపలూ,  ఆకలూ 
తినాలంటే  దానిక   బాధగానే  ఉంద్.  చాలా 
నీర్స్పడింద్  కూడ.  అపుపిడపుపిడూ  నిదరలో 
త్నక  ఇషటమెైన  కోడి  పిలలినో,  కందేలునో 
తింటుననటులి  కలలు  కూడ  రావటం 
మొదలైంద్  దానిక.  నకకలో  వస్ుతనన 
మార్ుపిను   సావమీజీ  గమనిస్ూతనే  ఉనానర్ు. 

ఇంకా ఎంతో కాలం అద్  దాని స్హజ గుణానిన 
దాచుకోలేదనుకనానర్ు-  అయినా  నకకను 
ఏమీ అనలేదు ఆయన.

ఒకసారి  వాళ్ళదదర్ూ ఒక ఊళ్ళక  వచాచర్ు.  ఆ 
ఊళ్ళ  చాలా  కోళళ  ఫారాలునానయి.  ఆ  ఊరిక 
వచేచస్రిక   సావమీజీ  ఆర్గయం   మందగించి, 

ఆయన  అకకడే   కొంత్కాలం  విశారింతి 
తస్ుకోవలసి  వచిచంద్. కోళళ ఫారాల నిండగా 
ఉనన  కోళళను  ర్జ   చూస్ుతండేస్రిక   నకక 
కోరికలు  రకకలు  విపాపియి.  దాని   నిగరిహం 

పర్ుగులు  పెటటసాగింద్.  రండర్జులు  అతి 
కషటం  మీద   గడిచాయి..  మూడో  ర్జున  అద్ 
మెలలిగా  ఒక  కోళళఫార్ంలోక  దూరి  పుంజును 
పటుటకొని  తిననద్.  నాలుగ  ర్జున  రండ. 

ఐద ర్జున మూడ..

అలా    కోళుళ    మాయం   అవవటం    చూసి 
కోళళఫార్ం  వాళుళ కాపు కాశార్ు. ఆ రాతిరి నకక 
న్మమద్గా  స్ందు  చేస్ుకొని  కోళళఫార్ంలోక 
దూరి  ఒక  కోడిని  పటుటకోగానే,  మాటు  వసి 
ఉనన  పనివాడ   దుడడ  కర్రితో   ఒకకటి 
ఇచుచకనానడ.  దబబక  ద్మమ  తిరిగి 
కందపడింద్ నకక. సావమీజీ  వెంట వచిచందని 
తెలుస్ు  గనక,  దానిన  సావమీజీ  దగగార్క 
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తస్ుకెళ్ళర్ు  వాళుళ.  కొద్దస్పటిక  కళుళ 
తెర్చిన  నకక  సావమీజీని  చూసి 
త్లద్ంచుకంద్.

"జంబుకవర్థనా!  నువువ  చూస్ూతండగా  నేను 
ర్క్షించిన   ఎదుద,  పాప,  తొండ   అనవస్ర్ంగా 
మానవుల  చేత్  బాధించబడడవి.  ఇక   నువువ 
చూసిన చేపలు, కపపి, కోడిపిలలి  అవస్ర్ం కొదీద 
వరే  జంత్ువులక  ఆహార్మెనైవి.  ఎదుదలను, 
పిలలిలను,  తొండలను  హింసించకండ 
మానవులు  జీవించగలర్ు.  కానీ 
మాంసాహారానిన  వద్ల్   కొంగలు,  పాములు, 
గరిదదలు  బరత్కలేవు.  అద్  వాటిక   స్హజమూ, 

సాత్మయమూ  అయిన  ఆహార్ం.  చకకగా 

జీవించే  కరమంలో     ఏ  పారిణీ  త్న  స్హజతావనిన 
కోలోపినవస్ర్ం   లేదు-  నువువ  నా  దగగార్క 
వచిచనపుపిడే  చెపాపిను-  స్హజంగా 
మాంసాహారివి  అయిన  నువువ   ఆకలు, 

అలములు,  దుంపలు  తినలేవని.  పరితి  పారిణీ 
త్నక  స్హజమెైన   ఆహారానేన   తినాల్-  అద్ 
జీవహింస్కాదు-  అలా  తినకపోవటమే 
అస్హజం అవుత్ుంద్. ఇపపిటికెైనా నువువ   నీ 
అడవిక   తిరిగి  పో!  నీక   నచిచన  ఆహార్ం 
తింటూ  స్హజంగా  జీవించేందుక 
పరియతినంచు" అని చెపాపిర్ు సావమీజీ.

జంబుకవర్థనుడిక  జాఞానోదయమెైంద్.  సిగుగా 
పడత్ూ  త్న  అడవిక   వెళ్ళపోయింద్.

55

ఇంటిముందు బీగాలు
వస్వారేగాని తస్వార్ు లేర్ు!

ఎవర్ద్?

జవాబు: ముగుగా!

తెలలిని గుడి-

లోనిక వెళ్ళ దారి లేదు!

ఏమా కథ?

జవాబు: గురిడడ!

రండ స్తంభాల మీద తొటిట
తొటిట మీద గుండరియి
గుండరియి మీద గడిడ
గడిడమీద ర్డడ!
ఏంటి ఇద్?

జవాబు మనిషి!
-C.గిర్ష, 7వ త్ర్గతి, గుండవారిపల్లి ZPHS.
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స్ ం గీ త్ మ ు  వ ల న... 
ర్చన: మండవ రాధ , ఉపాధాయయిని, రిషివాయలీ స్ూకలు, మదనపల్లి, చిత్ూతర్ు జిలాలి. 

స్ుబబయయశెటిటక  మంగాపుర్ంలో   పెదద 
స్ర్ుకల దుకాణం ఉంద్.  ఆ ఊళ్ళ అదే పెదద 
అంగడి.   చాలా  ఏళళ  నుంచి  ఉననద్  కూడ 
అదే.  అయిత  ఈ  మధయ  ఆ  ఊళ్ళ  కొత్త  కొత్త 
అంగళుళ  చాలా  వెలవడంతో  స్ుబబయయశెటిట 
వాయపార్ం  కాస్త  త్గుగా ముఖం పటిటంద్. 

ఆ  ఊళ్ళనే  ఉండే  స్ంగీత్ం  మాసాటర్ు 
రామశాసితరీ,   ఏద  కొనాలని  స్ుబబయయశెటిట 
కొటుటక  వచాచడ  ఒకర్జున-  అపుపిడే 
పిలలిలక  త్ర్గతిలో  చెపిపిన  పాటను 
పాడకంటూ.   శెటిటక  ఆ  పాట   చాలా 

నచిచంద్.   "భలే  ఉంద్  సార్,  పాట!   ఏదీ 
పాడండి,  మర్సారి!"  అనానడ.  

ఆ  ర్జెందుకో  ఉతాస్హంగా  ఉనన  రామశాసితరీ 
పాటలు  అందుకనానడ.  వచేచ  పోయే  జనం 
ఆ  పాటలు  విని  స్ుబబయయ  శెటిట  కొటుట  దగగార్ 
ఆగార్ు.  ఎలాగూ  కొటుటదాకా  వచాచం  కదా 
అని  ఎవరిక  వాళుళ  త్మక   కావలసిన 
వస్ుతవులు ఒకట్ రండో  కొనుకకని వెళ్ళర్ు. 

ఆ  ర్జు  స్ుబబయయ  శెటిటక   బేర్ం  బాగా 
జరిగింద్.  

ఇదేద  బాగుందనుకనన  శెటిటక  ఒక  ఉపాయం 
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తోచింద్:   'రామశాసితరీ  దగగార్  త్న  భార్యక 
స్ంగీత్ం  నేరిపిస్త..?!  త్ను  ర్జ  కొట్లి 
కూర్ుచని  పాడత్ుంద్;  జనం  వినడనిక 
వసాతర్ు; బేర్ం  జర్ుగుత్ుంద్!' 

అయిత శెటిట భార్య స్ుబబలకక  స్ంగీత్ం 
అంటే  ఇషటమూ లేదు; త్న గొంత్ుమీద త్నక 
నమమకమూ  లేదు.  అయినా  భర్త  పోర్ు 
పెటేటస్రిక  "స్రేలండి. అయినా ముందు నాక 
స్ంగీత్ం  నేరిపించడనిక  ఆ  రామశాసితరీని 
ఒపిపించండి  మరి"  అనేసింద్.   'ఆయన 
ఒపుపికోకపోత  ఆ  స్ంగీత్ం  నేర్ుచకనే  బాధ 

త్పుపిత్ుంద్ కదా' అనుకంటూ. 

భార్యక  స్ంగీత్ం  నేరిపించమని  రామశాసితరీని 
అడిగాడ  శెటిట.   "నాకెలా  కదుర్ుత్ుందీ? 

పిలలిలక  నేరిపించడనిక  స్మయం  లేదు!" 

అనానడ రామశాసితరీ. 
"బాబాబబు!  మీక  ఎకకవ  ఫీజు 
ఇచుచకంట్ను.   ఎలాగెైనా  ఇంటికొచిచ 
స్ంగీత్ం  నేరిపించండి"  అనానడ  శెటిట- 
"స్ంగీత్ం  నేరిపించేటపుడ  కూడ  అందర్ూ 
వినడనిక  వసాతర్ుకదా,  అట్లి  కూడ   బేర్ం 
జర్ుగుత్ుంద్  కదా!”  అని  మనస్ులోనే 
లకకలు వస్ుకంటూ .  
ఎకకవ  ఫీజు  అనేటపపిటిక  రామశాసితరీ 
ఒపుపికనానడ.  పాఠం  మొదలుపెటిటన  ర్జే 
ఆయనక  పరిసిథతి  అర్థం  అయింద్  - 
'స్ుబబలకక  బొతితగా స్ంగీత్  జాఞానమూ లేదు; 

నేర్ుచకందామనన  ఇషటమూ  లేదు'  అని. 

అయినా  ఫీజు  పోగొటుటకోవడం  ఇషటం  లేక 
"సాధన  చేయ్లమామ!  ఇంకా  సాధన 
చేయ్ల్"   అంటూ  ఒకోక  పాఠనిన 
చెపపిసాగాడయన.
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ఆ  పాఠలు  ఊరిక  పోలేదు. "స్రిగమా"  అని 
అర్ుస్ూత,  కూత్లు  వస్ూత,   అపస్వరాలతో 
ఘోర్ంగా  సాధన  చేస్ుతనన  స్ుబబలక   గొంత్ు 
వింటూనే   పారిపోవటం  మొదలుపెట్టర్ు 
జనం. 

మామూలుగా  వచేచ ఒకటి రండ బేరాలు 
కూడ రావడం మానేశాయి శెటిటక. 

మరి  ఆమె  గొంత్ు  సాథయి  కూడ  కొంచెం 
ఎకకవనేమో,  శెటిటక  చెవులు  ద్బెబడ  పడటం 
మొదలయింద్.  

ఇక   భరించలేని  శెటిట  రామశాసితరీని  పిల్చి,  న్ల 
జీత్ం పూరితగా ఇచిచ, పంపించేశాడ. 

సాధన చేస్ుకంటునన భార్య దగగారిక  పళుళ గిటట 
కర్ుచుకని  వచిచ   "ఆపవయ!  ఆపు.   నీ 
స్ంగీత్ం  వలలి  నా  బేర్సారాలు  ఉడిగాయి;  నా 
చెవులు  ద్బబలు  పడడయి"    అని 
మండిపడడడ.  

స్ంగీత్పు ర్ుచి తెల్సిన స్ుబబలక త్న పాటని 
ఇక   ఆపలేదు-  భర్త  మాటలను 
పటిటంచుకోకండ  'స్రిగమపా'   అనటం 
మొదలు పెటిటంద్! 

లబోద్బోమనానడ శెటిట.
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చాచుకొని చావిట్లి పడకంటుంద్;

ముడచుకొని మూలన నకకత్ుంద్-

ఏంటద్?  జవాబు: చాప!

జీడివారి కోడలు
వడి వారి మర్దలు
వెైశాఖమాస్ంలో  ఇంటిక తిరిగి వస్ుతంద్.

ఏంటద్?

జవాబు: మామిడి పండ!

పొడపు!
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ఆ క ల్  పి ట ట 
తెలుగు   స్వచాఛెనువాదం: నారాయణ, కొత్తపల్లి. 

హిమాలయ్ల  కరింద్  భాగంలోనే,  అడవిక 
దగగార్లి  చినన  ఇలులి  ఒకటి  ఉండేద్.   ఆ  ఇంట్లి 
నివసించే  స్ుమిత్ర,  మోహన్  ఇదదర్ూ  చాలా 
మంచివాళుళ.  ఇదదర్ూ  ముస్ల్వాళలియిత 
అయ్యర్ుగానీ, పిలలిలు లేకపోవటంతో, 'ర్ంగ 
ర్ంగా'  అని,  ఇంట్లి  వాళ్ళదదరే  ఉండేవాళులి. 
వాళలిను  చూసినవాళళంతా  త్పపిక  గురితంచే 
స్ంగతి  ఒకటుంద్-  స్ుమిత్ర  చాలా-  చాలా- 

చాలా  లావుగా  ఉండేద్;  మోహన్  చాలా- 

చాలా-  చాలా బకకగా ఉండేవాడ.  ఏమంటే 
స్ుమిత్ర  మామూలుకంటే  మూడింత్ల 
ఆహార్ం  తినేద్.  మోహన్క  మామూలు 
ఆహార్ంలో  మూడోవంత  దొరికద్. 

"ఎందుకోనండీ!  చిననపపిటినుండీ  నాక 
మూడింత్ల  ఆకల్!"  అనేద్  స్ుమిత్ర,  మర్ 
రొట్టక  దటటంగా  వెన్న  రాస్ుకంటూ. 

మోహన్ మాత్రం ఏమీ బదుల్చేచవాడ కాదు- 

ఎపుపిడూ  "నాక  ఇంకా  ఇంత్  ఆహార్ం  ఎట్లి 
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దొర్ుకత్ుందా"  అని  వెత్ుకోకవటంలోనే 
అత్ని బత్ుక తెలాలిర్ుత్ుండేద్ మరి. 

అట్లి     అరాథకల్తో     ఉండీ   ఉం డీ   చివరిక 
మోహన్క  ఓ  అదుభుత్మెైన  ఆలోచన  త్టిటంద్. 

ఆ  ర్జు  అడవిలోంచి  వస్ూత  వస్ూత  ఒక 
ర్ంగుర్ంగుల  పిటటను  పటుటకొచాచడ  ఇంటిక- 

"స్ుమితారి!  స్ుమితారి!  చూడ,  నేనేం 
తస్ుకొచాచనో !" అరిచాడ బయటినుండే. 

ఉతాస్హంగా  పర్ుగెత్ుతకొచిచన  స్ుమిత్ర 
మోహన్  చేతిలో  ఉనన  పిటటను  చూడగానే 
నిరాశగా మొహం పెటిటంద్.  

"ఇంత్  చినన  పిటటక  అంత్లేసి  అర్ుపా?  దీనిన 
వండిత  మనిదదరికీ  ఓ  పంటికంద్క  కూడ 

రాదు!  హు"  అని  మొహం 
మిటకరించుకంటూ వెనుద్రిగింద్ఆమె!

"హేయ!  ఓయ!  దగగార్గా  చూడ  స్ుమితారి! 
నీక  అర్థం  కాలేదలేలి  ఉంద్-  ఇద్  ఓ 
అదుభుత్మెైన  పక్షి-  బంగార్ు  గుడలి 
పెడత్ుంద్!  త్వర్లో  మనం   ధనవంత్ులం 
కాబోత్ునానం!"  ఉతాస్హంగా  ఆమెను 
పటుటకని గిర్గిరా తిపాపిడ మోహన్.  

"బంగార్ు గుడలి!?" ఆశయర్యంతో స్ుమిత్ర కళులి 
పెదదవయ్యయి.  

"అవునోయ! నిజం బంగార్ు గుడలి! ఏమంటే 
ముందుగా  మనం  దీనిక  చాలా  గొపపి  ఆహార్ం 
పెట్టల్స్  ఉంటూంద్.  అంత్  మంచి  ఆహార్ం 
పెటటలేని  పక్షంలో  అస్ల్పుపిడే  దీనిన  అమేమస్త 
మేలు!"  అనానడ  మోహన్  పక్షిని  ప్రిమగా 
నిముర్ుత్ూ. 

"లేదులే, అట్లి ఎందుక అనుకోవాల్?! దీనిన 
మనమే  పెంచుదాం!  మంచి  మంచి  ఆహార్ం 
మనం  మాత్రం  ఎందుక  పెటటలేం  దానిక?" 

అననద్  స్ుమిత్ర,  దానిన  నిమిరేందుక  త్నూ 
చెయియ చాపుత్ూ.  
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"మనం దీనిన అమమకూడదు.  మన అదృషటమే 
ఈ  ర్ూపంలో  మనింటిక  వచిచంద్-  దానిన 
మనం  కాలదనునకనేద్  ఎందుక?  ఆగండి- 

నేను క్షణాలోలి వంట చేసి తెసాతను.  వడి  వడిగా 
పూర్లూ,  పాలూ,  రొట్టలూ,  పాయస్ం... 

ఎంత్స్పు  పని?!"  అంటూ  గబగబా  వంట 
మొదలు  పెటేటందుక  వంట  ఇంట్లిక  పర్ుగు 
పెటిటంద్  స్ుమిత్ర. 

"పక్షిని  ఇంట్లి  పెటుటకోకూడదు" అంటూ 
ఇంటిక  ఎదుర్ుగా ఉనన  రావిచెటుటవెైపుక దారి 
తశాడ  మోహన్.   ఆ  రావిచెటుటకో  పెదద  తొర్రి 
ఉననద్.   అందులో  ఉంచిత  పిటట  భదరంగా 
ఉంటుంద్. "ఈ  పిటటలు  గుడలి  పెటేట  ముందు 
కనీస్ం  రండ  న్లలైనా  నర్  పుర్ుగు  కంట 

పడకూడదు.   మనమూ  నర్  పుర్ుగుల-

మేగా?!" అంటూ పిటటను ఆ గూట్లి పెట్టడ. 

"నువువ  ర్జ  దీనిక  ఏం  పెడతావో  నీ  ఇషటం- 

రండ  న్లలపాటు  ఈ  పక్షి  ఎవరి  కంట్ 
పడకండ  చూస్ుకనే   బాధయత్  నీదే! 

కొనానళళ  త్రావత్  ఈ  పక్షి  బంగార్ు  గుడలి 
పెడత్ుంద్.   అపపిటివర్కూ  మనం  ఆ 
తొర్రిలోక  తొంగి  కూడ  చూస్ందుక 
వీలవవదు-" అని చెపాపిడ మోహన్. 

ఆనాటినుండీ  స్ుమిత్ర  ర్జ  ర్కర్కాల 
ర్ుచికర్మెైన  పిండి  వంటలు  చెయయడం 
మొదలుపెటిటంద్.   పూర్లూ,   పాయస్ం, 

పెర్ుగూ,  పళులి-  అనినంటినీ  వటికవి  వర్ు 
వర్ుగా  ఓ  బుటటలో  స్రిద,  దానిన  చెటుట  తొర్రిలో 
వద్ల్  వసోతంద్.  ఓ  గంట  త్రావత్  వెళ్ళ  చూస్త 
ఖాళ్  త్టట  ఉండేద్  అకకడ.   ఏ  ర్జెైనా,  పక్షి 
ఎంత్ ఎకకవ అహార్ం తింటే స్ుమిత్రక అంత్ 
ఎకకవ  స్ంతోషం  కల్గేద్-  ఆ  పిటట  ఎన్ననిన 
బంగార్ుగుడలి  పెటటనుననద  త్లచుకొని 
త్లచుకొని  మురిసిపోయేదామె. 

కాలం  గడిచేకొదీద  మోహన్  లావెకకడం 
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మొదలుపెట్టడ.   అయిత  స్ుమిత్ర   పక్షి 
కోస్ం  ర్జ  ఎంతెంత్  ఆహారానిన  పొదుపు 
చేసోతందంటే,  ఆమె  ఇపుపిడ  బాగా 
చికకపోయింద్.   ఒకటి-  రండ  న్లలు 
గడిచేస్రిక  ఆమె  త్న  భర్త  లావెకకట్నిన 
గమనించింద్;  కొంచెం  కొంచెంగా 
అనుమానించటం మొదలటిటంద్- 

చివరిక ఇక త్టుటకోలేక, ఒక ర్జున పక్షికోస్ం 
బుటటనిండగా  అహారానిన  తెచిచ  ఇచాచక,  తొర్రి 
బయట  దగగార్లిని  ఓ  పెదద  బండరాయి  వెనుక 

నకక  కూర్ుచననద్  ఆమె.  పద్  నిముషాల 
స్మయం గడిచింద లేద- మోహన్ తొర్రి దగగార్ 
పరిత్యక్షం  అయ్యడ-  తొర్రిలోంచి  బుటటను 
బయటిక  తసి,  అందులోని  ఆహారానిన  ఆచిగా 
మెకకటం మొదలుపెట్టడ! 

స్ుమిత్ర  నిరాఘాంత్  పోయింద్!  త్న  కళళని  తానే 
నమమలేకపోయింద్!  త్ను  మోస్పోయిన 
స్ంగతి  ఆమెక  ఆ  క్షణంలోనే 
అర్థమెైపోయింద్.   బంగార్ు  గుడలి  అంటూ 
లేవు-  అవి  త్నక  ఏనాడూ  దొర్కవు! 

మరానటినుండీ  స్ుమిత్ర  తొర్రి  దగగార్  ఆహార్ం 
పెటటడం  మానేసింద్.   విచిత్రం,  మోహన్ 
కూడ ఆమెను ఏమీ అడగలేదు- ఎందుకంటే 
ఆనాటినుండే భోజనాలపుపిడ ఇదదరికీ స్మాన 
వాట్లు  దొర్ుకత్ునానయి  మరి! 

చూస్ూతండగానే  ఇదదర్ూ  స్మానంగా 
లావెకాకర్ు. 'చూడముచచటై్న బొదుద జంట" 

అని ప్ర్ుతెచుచకనానర్ు! 
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అ త్ ని క ం టే  ఘ న ు డ !

రాము: నా మిత్ురిడ శాయమును భోజనానిక పిల్చాను; ఇవాళలి వసాతడ. ఆ వెండి గాలిస్ు, పళ్ళం జాగరిత్త- వాడి కంట 
పడనివవక!

భార్య: ఏమి, అత్నిద్ అంత్ దొంగ బుదాధ?
రాము: కాదు. వాడ వాడి వస్ుతవులను గుర్ుతపడిత కషటం కదా, అందుకని!

నవువ!
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ప దా ల్ న  వె తి క  ప ట ు టకో ం డి!
ఎ ం డ కా ల ం, పి ల లివా డ, కో డి పు ం జు, పా వు ర్ ం, వా య పా ర్ ం, మ నో బ ల ం, త్ ు ఫా న ు, వా య ు గ ు ం డ ం, 

తె ల ం గా ణ,  ఎ ని న క ల ు,  తె ల ు గ ు బా ల,  బా ల సా హి త్ య ం,  పు ల్,  చ ం ద మా మ ,  కొ ం గ రా జు ,  ఖ జా నా, 

పు స్ తక ం,  ర్ చ యి త్,  ప ర్ క్ష,   బ ం గా ర్ ం-   ఈ  పదాలనీన   కరింద్  పటిటకలో  దాకొకని   ఉనానయి- 

నిలువుగా, అడడంగా,  వాలుగా,  కరింద్ నుండి  పైెక- ఎటుపడిత అటు!  వాటిని వెతిక పటుటకోండి! 

వాటి చుటూట    గుండరిలు  గీయండి!!

బం కో ఎం కం ర్ స్త బా యి త్ గ క్ష పి

గా డి వాయ స్త తె బం ఖ ల కొం యి లలి జా

ర్ పుం పా పు లం కా డ ఎం సా వా చ ణ

తె జు యి వు ఎం బ వాయ క్ష డ హి పు ర్

క్ష పు వా డం ర్ం ఖ నో బం ను వా త్యం ఖ

బా ర్ గుం కొం పా ర్ ఎం మ గా ఫా వా క్ష

ల యు ప గ వాయ నా జా ఖ స్త నిన త్ు లా

వా తె ఎ వా యి వయ తె లం గా ణ బా ణ

స్త లు ర్ం నిన మ ఖ జా కొం వు వాయ డ స్త

పు గా నిన మా క నిన ఫా పా గ ఎం ణ ల్

బం డం ద డి తె లు గు బా ల రా నిన పు

గుం చం కో త్ు ఫా ణ ప ర్ నిన స్త జు త్యం
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ప ద ర్ ం గ ం-68
నిర్వహణ: కొత్తపల్లి

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10

11 12

13 14

15
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అ డ డం
1.  వస్వి కాలంలో  ఉండేద్! (2)

3.  సొంత్  లక్షణం! (3)

6.  దీనిక పరిషాకర్ం కావాల్  (3)

8.  'ర్త్నాల స్మ'లో మొదటి రండక్షరాలు (2)

9.  నీరాజనం! కర్ూపిర్ంతోఇస్ుతంట్ర్ు! (3)

11.  పువువ కాదు!  (2)

14.  ఇవి ఎకకవెతై నిలువు 12ను దాటుతె!ై (2)

15. సాధార్ణంగా  సాంబార్ులో వస్ుతంట్ర్ు (6)

ని ల ు వు
1.  ఎండల కాలం! (6)

2.  చేనుకానిద్! తిర్గబడింద్! (2)

4.  స్ర్స్వతి.  భార్త్మాత్  కూడ  (3)

5.  'త్ందానతాన'- అని  ఇద్ పాడతార్ు! (2)

7.  స్ుననలేని 'కామెడీ', తిర్గబడింద్ (2)

10.  స్ూర్ుయడిని  ఇలా కూడ  పిలవ్చుచ! (2)

12.  రాజుగార్ులి ర్క్షణ కోస్ం కటుటకనేవి! (3)

13.  దమ తో పాటు గురొతచేచద్!  (2)

14.  మాయజికక లాంటిదే, కానీ మాయజికక కాదు! (2)

అడడం-నిలువు ఆధారాల స్హాయంతో ఈ 
గడలను నింపగలరేమో చూడండి. నింపిన 
పదర్ంగానిన, కవలం పోస్ుటకార్ుడపెై  రాసి, మాక 
అందేటులి పంపండి.  మీ బడి ప్ర్ు, త్ర్గతి, మీ 
వాళలి  ఫోను నంబర్ు  త్పపిక రాయండి. స్రైన 
స్మాధానం రాసి ఎంపికైెన ముగుగార్ు పిలలిలక  
కొత్తపల్లి-70 ని  బహుమతిగా పంపిసాతం!

కొత్తపల్లి పరిచుర్ణలు, 1-127/A, యం ఆర్ వో ఆఫీస్ు 
దగగార్, చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్పుర్ం జిలాలి-515101



మంచ పుస్తకం  :  
   మన పిల్లిల్ ప్టల్ు

(      పిల్లిల్ జనపద గయ స్రవాస్వాం) -డ.  వెల్గా వెంకటపపయయ

ప్టల్ంటే  ఎవ్రిక్  ఇష్టిం  ఉండదు  ?ఇద్ వ్రక్  , అమమెమమెల్ు -బమమెల్ు  , తాత్యయల్ు  ఉననపుపడు   ,

మనవ్ళ్ళళుక్ -మనవ్రళ్ళలిక్  రకరకాల్  ప్టల్న  వన  సౌభాగయం  కల్గద్   . అపపట్లి  తెల్ుగు  పిల్లిల్ందరూ  
జోల్ ప్టల్  మీద  , 'చందమామ  రవే'ల్  మీద్ పెరిగారు  . ఇపుపడు  అమామెనాననల్ు  ఇదదరూ  పనులోలి   
పూరితగా   మునిగి పోయ  ఉంటునానరు  , కొంచం  తీరిక  ఉనాన  వాళ్ళలిక్   ఈ   ప్టల్ు  గురుతకే  రవ్టేలిదు!

కొత్తప్టల్ు  కొనిన  వ్చాచయ  , అయనా   ప్త్వాట్లో    ఉననంత్  బ్బల్ం   కొత్తవాట్లో    వెతిక్తే   త్పప   
కనబ్బడటం  లేదు  .అల  మంచ   వల్ువ్ల్ు  వెత్ుక్త్ునన   అమామెనాననల్క్  "మమందరం  ఉనానం  "

అని  గురుతచేసాతయ  , యీ   పుస్తకంలోని  మా  చకకని  "మన  పిల్లిల్  ప్టల్ు  ".

జోల్ప్టల్ు  ,ఆటల్ ప్టల్ు   , ఎగతాళి  ప్టల్ు  , వన్దగయాల్ు  , తొక్కపల్ుక్ల్ు  ,
అభినయగీతాల్ు  , స్ంపరద్య  గీతాల్ు  , సామత్ల్  పొడుపుకథల్  ప్టల్ు-ఎన్ననిన   గురుతనానయ   
అన్న   కనబ్బడడయ   ఇందులో   ! గురుతలేని  వాట్కైతే  లకేక లేదు!

ఇనిననిన   ప్టల్న  స్కరించ పెట్టిన  వెంకటపపయయ  గారిక్  వెయయ ధనయవాద్ల్ు!
"మన పిల్లిల్ ప్టల్ు"
డకటిర  వెల్గా  వెంకటపపయయ  ,
తెనాల్.

వెల్  :130 రూ,10$.

పెదదపేజీల్ు:196

ఫన  :08644228585

మీక్   తెల్సిన   వష్యాల్ను  అందరితోటీ పంచుక్నందుక్ చకకని  మాధయమాల్ు- కధల్ూ,   కొత్తపల్లి.   ఇపపట్వ్రక్  వెల్ువ్డిన 
కొత్తపల్లి   పుస్తకాల్ననినట్న్   ఇంటర్నట్లి    http://kottapalli.in  వ్దద ఉచత్ంగా చదువుకవ్చుచ. ఓపెన సోరుస స్ూఫూరితతో 
వెల్ువ్డుత్ునన  ఈ పతిరకను  నడిపించటంలో  మీ అందరి  తోడపటూ  అవ్స్రం!  మరినిన వవ్రల్కస్ం 'ఈమాట' వెబ  పతిరకలో 
వ్చచన  ఇంటరూవాయూ చదవ్ండి: http://eemaata.com/em/issues/201405/4046.html

http://kottapalli.in/


ప్రిన్సెస
ఉర్దూదూ మూలం: జయంత్ పర్మార్ అనువాదం: మెహజబీన్ 

నాకూతుర్దు-

నా ప్రియమెైన కూతుర్దు- షార్పెనర్ తో    ఫ్రిండ్షిప్ చేసుకుననద
ఆకాశంలాంటి తెలలని కాగితానిన ఆమె పెనిసెల్ తో వెలిగిసుతుంద
ఆమె కాగితాకాశంనిండా వెలుగులు పంచుతుంటుంద
ఆమె ఊహలు తెలలని కాగితాకాశం మీద చితారిలై పర్దుగులు పెడతాయ

చెటుటును ఎగరేసుకెళ్తుతునన నల నలలని పక్షులు-

కళ్తల జోడు పెటుటుకునన న్మలి-

ఆకాశంలో ఎగుర్దుతునన అగినమాపక ర్దథం-

నేలమీద నడుసుతునన విమానం-

ఆవుతో మాట్లడుతునన పులి-

చెటుటు మాటున దాగిన ఒంటికనున సూరీడు-

దాని మీద కముమాకునన నలలమబ్బుబు తునక-

మబ్బుబులోల  ఎగుర్దుతునన నీలిర్దంగు చేపప్లల-
జలపాతం అలలమీద తేలుతూ పసుపు పచచని సీతాకోక చిలుక..

నా ప్రియమెైన కూతుర్దు ఇష్టుంగా ఎన్ననిన చితారిలు వేసిందో చూడండ్!

కానీ సూకూలోల టీచర్ హోం వర్కూ ఇస్తు మాతరం
నా బ్బంగార్దు బొమమాకు కోపం వసుతుంద
ఆ కోపంలో  ఆమె పెనిసెల్ మొన విర్దగ్గొడుతుంద
ఆమె కాగితాకాశంమీద అపపెటిదాకా వెలిగిన పెనిసెల్ కొవ్వొత్తు ఆరిపోతుంద
తెలలని కాగితాకాశానిన నలలని పొగ కముమాకుంటుంద.
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